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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( )         جيمع الوطن العربي  مكان واحد  و لغة واحدة و تاريخ مشرتك  .1

 ( )          مشاال  37   30جنوبا  و    2تي ميتد الوطن العربي بيم دائر .2

 ( x)     ( العالم القديم)     وأوروباأسيا وأفريقيا  هياجلديد العامل   يقع الوطن العربي وسط ثالث قارات .3

 ( )        حيد الوطن العربي من الشرق اخلليج العربي و خليج عمان  والبحر العربي .4

 ( x)     ( 17 – 60)     غربًا    20شرقًا و    60الوطن العربي بني خطى طول   يقع .5

 ( )       يشرف الوطن العربي على ثالث خلجان هما اخلليج العربي وخليج عدن وخليج عمان .6

 ( )         كل الدول العربية متتلك سواحل تطل على البحار واحمليطات .7

 ( )         حيد الوطن العربي من الشمال الشرقي جبال كردستان و زاجروس .8

 ( x)     مليون كم مربع ( 13)    مليون كم 23حنو  العربيتبلغ مساحة الوطن  .9

  ( )          العربيجرينتش غرب الوطن  الرئيسيمير خط الطول  .10

 ( x)      ) اليمن جيبوتي ( حتت إشراف اليمن وايران خالص عربي اشرفيقع مضيق باب املندب حتت  .11

 ( x)      )عمان (     ايران هيف على مضيق هرمز تشر اليتالدولة العربية  .12

 ( x)     ( اإلفريقي العربي)الجناح  مشكلة جنوب السودان األسيوي العربيمن املشكالت السياسية يف اجلناح  .13

 ( )       العربيما زالت خاضعة لالستعمار يف الوطن  اليتمن املناطق املغربية سبته ومليلة  .14

 ( x)     )جنوب دائرة االستواء (   ئرة االستواء فى احمليط اهلندىتقع جزر القمر مشال دا .15

 ( )          اطول حدود بريه للوطن العربي تقع فى اجلناح األفريقي .16

 ( x)     ( بكبر مساحة الدول)  يتميز اجلناح األفريقي عن اجلناح العربي األسيوي بصغر مساحة الدول .17

 ( )         جد يف اجلناح العربي األسيوياقصى امتداد للوطن العربي مشاال يو .18

 ( )       دوائر العرض خطوط الطول وختتلف يف  تشرتك دولة جزر القمر مع بعض دول الوطن العربي يف .19
 

 السؤال الثاني : اكمل الجمل اآلتية :
  البحر األحمرويفصل بينهما   أفريقياو  آسيامتتد أراضي الوطن العربي يف قارتي  .1

 األفريقيةودول وسط القارة  الهنديومن اجلنوب احمليط  طوروسوجبال  البحر المتوسطمن الشمال  العربي ناوطنحيد  .2

 دول 01دولة وباجلناح األفريقي  12 األسيويباجلناح    العربييبلغ عدد دول الوطن  .3

      عربيالالخليج و  األحمرالبحر  المتوسط   والبحر ثالث اذرع مائية مهمة يطل الوطن العربي على  .4

 على استقالهلا حتى اآلن اإلماراتيةوبعض اجلزر  فلسطين مل حتصل .5

 العربييف جنوب الوطن  ودائرة االستواء الوسط يف مدار السرطانعرض رئيسيتني هما   دائرتي العربيالوطن يف مير  .6

  شرقا 44وخط طول  جنوب دائرة االستواء  12تقع جزر القمر  عند تقاطع دائرة عرض  .7

 الموقع والمساحة (  -الدرس األول  ) وطننا العربي 

 ا العربي مكان واحد وطبيعة متنوعة (ن) وطن  الوحدة األولى

 



  

 ت مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية  (           الشيتا( 01226084618وليد نصرى )   

 الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي   -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  

حة
صف

ال
3

 

 ل الثالث : بم تفسر :السؤا
 أهمية الحدود الطبيعية للوطن العربى .1

 حتفاظ بشخصيته العربية املميزة بني األممساعدت الوطن العربى على اال 

    ساعدت على اتصال العامل العربي  بالعامل اخلارجي 

  العربي للوطن الحضارية األهمية .2

  حيث قامت علي أرضه حضارات قدمية مثل : 

 العراق القديم ) ما بني النهرين (بالد  *حضارة       )الفرعونية(  القدمية املصرية احلضارة 

   اليمن                                         * حضارة بالد       حضارة بالد الشام 

 ) األهمية الدينية للوطن العربي (    مكانه دينية مهمة العربيللوطن  .3

  ومنه انتشرت للعامل كله. الثالثة ة مهد الديانات السماويالوطن العربى 

 مثل : مما اكسبه قيمة روحية عظيمة يف نفوس سكان العامل وجود أماكن مقدسة يقصدها الناس 

  (  الكعبة املشرفةبها  السعودية   )                            *  ( قبة الصخر  - كنسية املهد  -املسجد األقصى) فلسطني  

 ) تعرض الوطن العربي للعديد من محاوالت االستيالء عليه (    .العربي وطننال االقتصاديةاألهمية  .4

  تنوع املوارد االقتصادية يف الوطن العربي  بسبب 

  وجود البرتول والغاز الطبيعي يف ارض الوطن العربي 

 ألنه ( يةموقع الوطن العربي املتوسط بني قارات العامل ) جعل الوطن العربي يتحكم يف طرق التجارة العامل 

    ألنه يتحكم يف اربع ممرات مائية  *     يشرف على ثالث اذرع مائية هما 

 طرق التجارة العالمية خالل العصور ( في) تحكم الوطن العربي   األهمية االستراتيجية للوطن العربي .5

 بسبب موقع الوطن العربي املتوسط بني القارات 

  جبل طارق (  مضيق  –باب املندب    مضيق    –هرمز     مضيق    –السويس     ألنه يتحكم يف اربع ممرات مائية  ) قناة 

    اخلليج العربي (        –البحر املتوسط         –يشرف على ثالث اذرع مائية هما   ) البحر األمحر 

  يف وقت احلرب أهميتهاتزيد املضايق واملمرات املائية هلا أهمية فى وقت السلم  و 

 العربيالوطن  فيد االقتصادية تنوع الموار .6

  (التكوينات اجليولوجية )   (  احلياه النباتية (    )   االقاليم املناخية )  بسبب تنوع 

 الوطن العربي إلى دول مختلفة المساحة .                                                               تقسيم  .7
 خمتلفة يف املساحة وعدد السكان ألوروبي الذي قسمه إلي دولالستعمار ال تعرض الوطن العربي بسبب 

 حدود سياسية مصطنعة الدول هذه بني فصلت 

 
 السؤال الرابع  : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :

 (  األطلنطي          –اهلادي                 –) اهلندي                  حيد الوطن العربي من الغرب احمليط .............  .1

 املغرب (            –السودان               –                   لبنان)   من دول اجلناح العربي األسيوي .................  .2

 ( جيبوتي     –البحرين                –) سوريا                     من دول اجلناح العربي اإلفريقي  ......................  .3

 مخسة  (           –     أربعة                –) ثالث                     يتحكم الوطن العربي يف ....... ممرات مائية مهمة .4

 



  

 ت مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية  (           الشيتا( 01226084618وليد نصرى )   

 الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي   -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  

حة
صف

ال
4

 

 ( العادات والتقاليد -التقدم   -  الديانات السماوية)   ملبنقل .......... اىل العا العربيقامت دول الوطن  .5

 باب املندب (  –  جبل طارق  -  ) هرمز   عند مضيق  ربياألويقرتب اليابس العربى من اليابس  .6

 تونس واملغرب ( –اجلزائر واملغرب  – والمغرب موريتانيا)   تقع دولتا ............. بالكامل فى نصف الكرة الغربى .7

 الكويت (  –   السودان  – ) جزر القمر  اى من الدول التالية تقع بني دائرة االستواء ومدار السرطان .8

 املغرب (  – تونس   –  الجزائر)   مير بدولة  .................... الرئيسيلطول خط ا .9

 ( االمتداد  -وجود املضايق  –الفصل بني قارتني  -خيتلف البحر املتوسط عن االمحر يف .......    ) االتصال باحمليط   .10

 اجلنوب الغربى (        –    الشرق      –     الشمال الشرقي)   اقوى حدود الوطن العربى تقع يف جهه............. .11

 العبادات (          –    الحضارات القديمة       –) اللغات  متيز اجلناح االسيوى عن اجلناح االفريقى بتعدد ........ .12

 نوع املناخ (ت –املوقع الفلكى  – تنوع التكوينات الجيولوجيةتتنوع املوارد املعدنية يف الوطن العربى بسبب  ........ )  .13

 ( هرمز       –      باب املندب         –       ) جبل طارق املمر املائى الذى يصل بني خليجني عربيني هو  ....... .14

 هرمز (        –   جبل طارق      –   باب المندب)  ..........يق الذى يفصل بني كتلتني من اليابس العربى هو ..ضامل .15

 بني كل الدول وهى ......... مشرتكةبهذا االسم بسبب وجود صفه  العربيترجع تسمية الوطن  .16

 املكان الواحد (   –  التاريخ املشرتك     –   اللغة الواحدة) 

 العراق (            –    عمان       –    ) السعودية  . بعدم الرتابط بني اجزائها.............تتميز دولة  . .17

 العراق (        –  عمان          –          ) السعودية يوجد بدولة  ................ وطن العربي شرقالاقصى امتداد ل .18

  ( الجزائر       –تونس        –   )املغرب  يلتقى مدار السرطان مع خط جرينتش جنوب دولة  .... .19

 جبل طارق (   –   هرمز      – باب المندبيق ........... ) ضللوطن العربي حق السيطرة الكاملة على قناة السويس وم .20

 
 اليه العبارات التالية : ر: اكتب ما تشي  الخامسالسؤال 
 (جغرافيموقع )        واليابس للماء بالنسبة املوقع .1

 )جزر القمر (    اجلنوبيدولة عربية تقع بالكامل فى نصف الكرة االرضية  .2

  ( ) مطيق باب المندب       للبحر االمحر اجلنوبياملفتاح  .3

 ) الصومال (       دولة عربية متر بها دائرة االستواء .4

 ) السودان (      دولة عربية بها اكثر من مشكلة سياسية .5

 ) البحرين (      اصغر دولة عربية فى اجلناح األسيوي .6

 ) مصر (      ر برىدولة عربية تتحكم فى ممر حبرى ومم .7

 ) لبنان (      اصغر دولة عربية تطل على البحر املتوسط .8

  (موقع فلكى)     الطول وخطوط العرض لدوائر بالنسبة املوقع .9

 استراتيجية(أهمية )      والسلم واألزمات احلروب وقت األهمية .10

 () مضيق هرمز   مضيق يصل بني اخلليج العربي وخليج عمان  باحمليط اهلندي .11

 ) مضيق جبل طارق(     والبحر املتوسط األطلنطيمضيق يصل بني احمليط  .12
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 ) مضيق باب المندب(    مضيق يصل بني البحر األمحر وخليج عدن باحمليط اهلندي .13

 ) قناة السويس(      بالبحر املتوسط األمحرالبحر  قناة تصل بني .14

 )جزر القمر( العربيللوطن  الفلكيقع تقع خارج املو اليتالوحيدة  ( األفريقية)  الدولة العربية .15

 )حدود طبيعية (   خلجان ( –حميطات  –حبار  -حدود تسري مع ظواهر طبيعية ) جبال   .16

 

 : ما النتائج المترتبة على :  السادسالسؤال 
 األهمية االستراتيجية لموقع  الوطن العربي .1

  تعرض الوطن العربي لالستعمار األوروبيأدى ذلك  إىل 

 نهب خريات الوطن العربي تقسيم و عمار علىعمل االست  

 صحراء ( -جبال   –محيطات  –) بحار  امتداد حدود الوطن العربي مع ظواهر طبيعية .2

  األممبشخصيته العربية املميزة بني  العربياحتفاظ الوطن ترتب على ذلك 

 بالعامل اخلارجي      االتصالعلى  الوطن العربي ساعدت 

 الوطن العربىوجود األماكن المقدسة ب .3

 اكسب الوطن العربى قيمة روحية عظيمة فى نفوس سكان العامل 

 للوطن العربي . يالموقع الجغراف .4
  كبريةاصبح للوطن العربي أهمية اقتصادية و اسرتاتيجية  بسبب املوقع اجلغرافى 

 الموقع الفلكي للوطن العربي .5

 تواء ومدار السرطان فى الوطن العربى*مرور دائرة االس  أدى إىل مرور خط جرينتش فى الوطن العربى 

 أدى ذلك إىل تنوع األقاليم املناخية وتنوع النبات بالوطن العربى 

 األوربيتعرض الوطن العربى لالستعمار  .6

  العربيادى اىل نهب خريات الوطن 

 وانشاء احلدود السياسية أدى ذلك إىل تقسيم الوطن العربى إىل دول خمتلفة فى املساحة وعدد السكان 

 ادت احلدود السياسية اىل وجود مشاكل سياسية مثل 

  مشكلة بعض اجلزر االمارتية ( -بعد املدن املغربية مثل سبته ومليلة   –جنوب السودان ودافور  –مشكلة  ) فلسطني 

  ممرات مائية مهمة.اربع  في العربيحكم الوطن ت .7
 يةأدى ذلك إىل  حتكم وسيطرة الوطن العربى على طرق التجارة العامل 

 اصبح الوطن العربى مطمعا للدول الغربية لالستيالء عليه اصبح للوطن العربي أهمية اسرتاتيجية واقتصادية هامة * 

 تنوع األقاليم المناخية والنباتية في الوطن العربي .8

  يف الوطن العربي االقتصادية تنوع املواردأدى ذلك إىل 
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 السؤال السابع  : قارن بين  :
 تصل بينها ( التيتشرف عليه و المسطحات المائية  التييق باب المندب  من حيث )  الدولة مضيق هرمز ومض

 

 مضيق باب المندب   مضيق هرمز   أوجه المقارنة
 اليمن   –   جيبوتي  ايران   -  عمان  الدولة

 خليج عمان – العربياخلليج   المسطحات

 اهلندياحمليط  بالتالي 

  وخليج عدن  األمحرالبحر 

 اهلندياحمليط  تاليبال 

 
 تصل بينها ( التيتشرف عليه و المسطحات المائية  التيمضيق جبل طارق وقناة السويس )  الدولة 

 قناة السويس مضيق جبل طارق أوجه المقارنة
 مصر  إسبانيا -املغرب   الدولة

 األمحرالبحر  –البحر املتوسط   األطلنطياحمليط  –البحر املتوسط   المسطحات

 

 :  ماذا يحدث اذا:   الثامنل السؤا
 لم تمتد حدود الوطن العربى مع حدود وظواهر طبيعية .1

  لن يتمكن الوطن العربى من احلفاظ على الشخصية العربية 

 لن يتصل الوطن العربى بالعامل اخلارجى 

 ن العربى لالستعمارطلم يتعرض الو .2

  دول خمتلفة املساحات* عدم تقسيم الوطن العربى اىل   عدم نهب ثروات الوطن العربى  

  مصطنعةعدم وجود حدود بني الدول    

  جزر االمارات (  –سبته ومليلة –دارفور  –جنوب السودان  –عدم ظهور مشكالت سياسية مثل ) فلسطني 

 لم يقترب البحر االحمر من البحر المتوسط .3
 عدم حفر قناة السويس 

 اتيجيىعدم زيادة اهمية  موقع الوطن العربى اجلغرافى واالسرت 

 جغرافيا  دلل السؤال التاسع   :  
 تتوفر فى الوطن العربى عوامل وحدته .1

  تاريخ مشرتك ( –لغة واحدة  –جيمع الوطن العربى ) مكان واحد 

 تعرض الوطن العربى للعديد من المحاوالت االستعمارية من الدول االوربية الكبرى .2

 ت يفصل بينهم حدود مصطنعةالدليل تقسيم الوطن العربى اىل دول خمتلفة املساحا 

 لموقع الوطن العربى اثار سلبية واخرى ايجابية على البالد .3

  اسرتاتيجية ( –اقتصادية   -دينية   –األثر االجيابى ) اكتساب الوطن العربى أهمية حضارية 

  ربى (للعديد من حماوالت االستيالء عليه ونهب خرياته من الدول الكاألثر السلبى ) تعرض الوطن العربى 

 اكتسبت فلسطين مكانه دينية .4
  كنيسة املهد –قبه الصخرة  –حيث يوجد بها املسجد االقصى 
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 ما تقييمك لمصداقية العبارة التاليةالسؤال العاشر  : 
 (العبارة غير صحيحة )     ن العربى فى كتلة ارضية واحدةطيمتد الو .1

 ن العربى ميتد فى قارة افريقيا واسياطالو 

 العبارة غير صحيحة ()   بالوطن العربى نتيجة لموقعه الجغرافىظهور دول حبيسة  .2
 الن كل دول الوطن العربى تطل على البحار واحمليطات 

 العبارة غير صحيحة ()   الحدود الشمالية للوطن العربى حدود بحرية فى كل قطاعاته .3
 ن العربى حيده من الشمال البحر املتوسط وجبال طوروسطالن الو 

 زاجورس -حيده جبال كردستان  الشمال الشرقى 

 

 حدد االثر الناتجالسؤال الحادى عشر  : 
 ) ترتب على ذلك (  توغل المسطحات المائية مثل البحر االحمر داخل الوطن العربى .1

 اشراف الوطن العربى على العديد من املسطحات  املائية ادى اىل حتكمة فى طرق التجارة العاملية 

  العربى اىل جناح افريقى واسيوىتقسيم البحر االمحر الوطن 

 حدد السببالسؤال الثانى عشر : 
 تشابه البحر االحمر والخليج العربى فى االهمية االقتصادية .1

  هلم دور هام فى التجارة العاملية*    النهما يشكالن اذرع مائية مهمة للوطن العربى 
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( x)      ) العوامل الباطنية ( األرضمن العوامل اخلارجية لتشكيل سطح  وااللتوائية احلركات االنكسارية .1

 ( )         الثورات الربكانية من العوامل الباطنية  اليت شكلت سطح األرض   .2

 ( x)       ( حققت الوحدة)     اريس الوطن العربي عائقا أمام وحدتهوقفت تض .3

 ( )        اجلناح األفريقي غربواليت متتد يف مشال  جبال اطلس من اجلبال االلتوائية .4

 ( )        جبال البحر األمحر توجد يف مصر والسودان يف اجلناح العربي األفريقي .5

 ( x)      ) الجناح األسيوي (  األفريقي جببال احلجاز وعسري  حتعرف جبال البحر األمحر فى اجلنا .6

 ( x)     )هضبة بادية الشام ( من هضاب اجلناح العربي األسيوي هضبة جند مشال شبه اجلزيرة العربية .7

 ( )          تعترب هضبة الشطوط من اهم مظاهر هضبة إفريقيا الشمالية .8

 ( )      من الظواهر الطبيعية مثل الواحات واألودية اجلافة تتميز هضاب الوطن العربي بوجود العديد .9

 ( x)     )الجناح األسيوي (السهول املطلة على اخلليج العربي من السهول الساحلية باجلناح العربي األفريقي   .10

 ( )       تتميز السهول الفيضية مبصر والعراق بالرتبة اخلصبة لذلك ترتفع بها الكثافة السكانية .11

 ( x)     )السهول الساحلية ( سهول املطلة على البحر املتوسط من السهول الفيضية يف الوطن العربيال .12

 ( x)      ) الساحلية الفيضية (سهول نهر النيل فى مصر وسهول دجلة والفرات فى العراق من السهول الساحلية    .13

 ( )        العربيلوطن شكلت سطح ا اليتالتعرية املائية واهلوائية من العوامل اخلارجية  .14

  

 السؤال الثاني : اكمل الجمل اآلتية :
 فى سوريا  العاصيفى لبنان ونهر  الليطانيجبال الشام حتصر بينها سهول  جترى بها األنهار   مثل نهر  .1

 المغرب و الجزائر و تونس هى متتد جبال اطلس التل يف ثالث دول عربية  .2

 يف الشمال اطلس التليف اجلنوب و  اطلس الصحراء أهما بليةجتتكون جبال اطلس من جمموعة سالسل  .3

 اليمناليمن تعرف مبرتفعات  يفبينما  عسيرو  الحجاز بالبـجيف السعودية  االنكسارية األمحرتعرف جبال البحر  .4

 بادية الشام و نجد و حضرموتمن هضاب اجلناح األسيوي  .5

 مصرا وواحة سيوه يف  ليبي الكفرةواحة  العربيالواحات يف الوطن  امثلهمن  .6

 شرقا البحر األحمرغربا حتى جبال  المحيط األطلنطيمتتد هضبة إفريقيا الشمالية من  .7

 الصحراويةوالسهول  الفيضيةوالسهول  الساحليةتتمثل السهول فى السهول  .8

 
 
 
 

 الدرس الثاني    ) تضاريس الوطن العربي (
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 السؤال الثالث   : ماذا  يحدث اذا
 لم يتعرض الوطن العربى للحركات االلتوائية فى سطحه .1

  زاجروس  ( –عمان  –تكوين اجلبال االلتوائية مثل جبال  )  اطلس عدم 

 لم يتأثر الجناح العربى االسيوى بحدوث البراكين قديما .2
 مل تتكون اهلضاب الربكانية مثل هضبة اليمن 

 ظلت االمطار تسقط على جبال البحر االحمر .3
 لن تكون هناك اودية جافة جببال البحر االمحر 

 تكون سهول فيضية خصبة صاحلة للزراعة   كون روافد انهار  ستكون بها املياه  وت * 

 

  : بم تفسر : الرابع السؤال 
 . العربيطن وأهمية األودية الجافة فى ال .4

  تستخرج منها املياه اجلوفية                                                 *         تستخدم كطرق للمواصالتألنها 

  .العربيطن أهمية الواحات بالو .5
 فى الزراعةتعتمد على املياه اجلوفية *      توجد بها ارض خصبة صاحلة للزراعة 

 األهمية االقتصادية لسهول البحر المتوسط .6

 سهول صاحلة للزارعة ألنها 

   سهول البحر األحمر والخليج العربيل االقتصادية  هميةاأل .7

 ثل البرتول م يستخرج منها الثروات املعدنية ومصادر الطاقة ألنها 

 األهمية االقتصادية للسهول الفيضية .8

 ألنها تقوم بها الزراعة بسبب خصوبة الرتبة   

 (عدم وقوف مظاهر السطح في الوطن العربي عائقا أمام وحدته  )    المتميزة. العربيطن  وال شخصية على وحدة و  ساريضالت ساعدت .9

  يف حتقيق الوحدة بني أبناء الوطن العربيكانت عامل   حافظت مظاهر السطح على شخصيته العربية 

 مساعدة الوطن العربى على االتصال بالعامل اخلارجى 

 تكون جبال اطلس وزاجروس وكردستان وعمان .10

  نتيجة احلركات االلتوائية 

 قيام الزراعة في الواحات .11

 ( اآلبار والعيون اجلوفية )  ياهاملبسبب توافر *     بسبب وجود األراضي اخلصبة 

 جبال البحر األحمر وجبال الشامتكون  .12

 نتيجة احلركات االنكسارية 

 العربي فى الوطنتكون السهول الفيضية  .13

  تكون تربة خصبة صاحلة للزراعة  على جوانب النهرالعالقة مبياهها  بسبب ترسيب االنهار املواد * 

 الفيضيمناطق السهول  فيارتفاع الكثافة السكانية  .14
 لقيام الزراعةاحلة بسبب وجود الرتبة اخلصبة الص 
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 السؤال الخامس : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :
 عسري (       -احلجاز        -البحر األمحر         -             اطلستقع هضبة الشطوط بني سالسل جبال  ..........                     )  .1

 كل ما سبق (     – االنكسارية     –االلتوائية          –) الربكانية                 حبال احلجاز وعسري من نوع اجلبال ............ .2

 وسط (          –شرق          –  جنوب              –تقع هضبة حضرموت يف ........ شبه اجلزيرة العربية               ) مشال         .3

 املغرب (   –السودان           –مصر              -         العراق.......   ) من السهول الفيضية سهول دجلة والفرات فى دولة .. .4

 التعرية املائية ( -الرتعية اهلوائية   – االلتوائية  -تكونت جبال زاجروس وعمان نتيجة احلركات ..........     ) االنكسارية   .5

 االلتواءات ( –االنكسارات  -التعرية اهلوائية   – التعرية المائية)        .........  تكونت األودية اجلافة والسهول الفيضية نتيجة .6

 (  مصر             -ليبيا              -تونس             -وادى العالقي من امثله األودية اجلافة يف  ..............       ) العراق       .7

 احلركات االنكسارية(  -   الثورات البركانية -كات االلتوائية   ) احلر   ....................  تكونت هضبة اليمن نتيجة .8

 

 : اكتب ما تشير الية الجمل التالية:  السادسالسؤال 
 )جبال الشام ( ( فلسطني –لبنان  –يف ) سوريا  جبال انكسارية متتد على الساحل الشرقي للبحر املتوسط .1

 ( حركات التوائية)      ةمرتفع جبلية سالسل تكوين إىل أدت كربى باطنية حركات .2
 (حركات انكسارية )  والبحريات البحار مكونة بعضها واخنفاض اجلبال مكونة بعضها ارتفاع إىل وأدت الصلبة الصخور أصابت باطنية حركات .3
 (جافةال وديةاأل)        جفت ثم قدميا يف املياه جترى بها كانت أودية .4

 (سهول فيضية)  األنهار جانيبوتوجد على  مبياهه العالقة املواد ترسيب طريق عن راألنهاها تكون أراضي مستوية او شبه مستوية .5

 ( سهول ساحلية)      واحمليطات البحار على سواحل متتد مستوية أو شبه مستوية أراضي .6

 ) الواحات (  والعيون ويعمل سكانها بالزراعة اآلبارارض منخفضة فى الصحراء صاحلة للحياة تستمد مياها من  .7

 ) التعرية المائية (        لصخور وارسابهااملاء ل تحن .8

 ) التعرية الهوائية (       حنت الرياح للصخور ونقلها وارسابها .9

 ) نجد (       هضبه تقع وسط شبه اجلزيرة العربية .10

 ة () السهول الصحراوي  سهول كونتها الرياح عن طريق النحت  أو االرساب وقد تكون صخرية او ارسابات رمليه  .11

 

 : ما النتائج المترتبة على : السابعالسؤال 
 الحركات االلتوائية .1

 (  عمان - زاجروس وكردستان   -اطلس  )  مثل  جبال*   إىل تكوين سالسل جبلية مرتفعة أدت 

 الحركات االنكسارية .2
 ) البحار واحمليطات ( مكونة اخنفاض بعض الصخور )*   ارتفاع بعض الصخور ) مكونه اجلبال 

 رية المائية التع .3
  دلتا األنهار ( –ينتج عنها أشكال سطح منها           )الشواطئ 

 التعرية الهوائية .4
 مثل         ) الكثبان الرملية ( ارسابات رملية  ينتج عنها أشكال 
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  قارن بين:    الثامنالسؤال 
 جبال اطلس وجبال الشام من حيث )  النشأة واالمتداد ( .1

 

 جبال الشام طلسجبال ا المقارنة أوجه
 بسبب احلركات االنكسارية   بسبب احلركات االلتوائية  النشأة

 متتد من الغرب إىل الشرق  االمتداد

  تونس –اجلزائر  –املغرب 

  للبحر املتوسط الشرقيمتتد على طول الساحل 

  فلسطني -لبنان  –سوريا 

 
 مع ذكر مثال لكل منهما .ف ( )من حيث  أوجه الشبة واالختال  السهول الساحلية والسهول الفيضية .2

 السهول الفيضية السهول الساحلية أوجه المقارنة
 ارض مستوية أو شبه مستوية ارض مستوية أو شبه مستوية الشبة

  األنهار جانيبتوجد على  البحار واحمليطات سواحلتوجد على  االختالف

 سهول نهر النيل واألمحرسهول البحر املتوسط  مثال

 مصادر الطاقة  –تخراج املعادن  اس األهمية

 األماكنقيام الزارعة يف بعض 

 تربة خصبة تساعد على قيام الزراعة

 ارتفاع الكثافة السكانية بها

 

 مع ذكر مثال لكل منهما .)من حيث  أوجه الشبة واالختالف (    الجافة الواحات واألودية .3

 ةاألودية الجاف الواحات أوجه المقارنة
 يعية موجودة فى اهلضابظاهرة طب الشبة

 اجلوفية املياهتستخرج منها 

 ظاهرة طبيعية موجودة فى اهلضاب

 اجلوفية املياهتستخرج منها 

 هى أودية كانت جترى فيها املياه قدميا ثم جفت ارض منخفضة فى الصحراء االختالف

 يف مصر العالقيوادى  واحة الكفرة يف ليبيا مثال

 اجلوفية تستخرج منها املياه ةاألهمي

 قيام الزراعة بها

 تستخرج منها املياه اجلوفية

 تستخدم كطرق للمواصالت                                  

 

 مع ذكر مثال لكل منهما .من حيث  أوجه الشبة واالختالف (   جبال البحر األحمر وجبال أطلس .4

 

 جبال اطلس األحمرجبال البحر  أوجه المقارنة
 سالسل جبلية فى اجلناح األفريقي ة فى اجلناح األفريقيسالسل جبلي الشبة

 تكونت نتيجة حركات التوائية تكونت نتيجة حركات انكسارية االختالف

 العربيجبال اطلس يف بالد املغرب  يف مصر والسودان األمحرجبال البحر  مثال
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 جغرافيا  دللالسؤال التاسع 
 ح فى الوطن العربىللحركات االلتوائية اثر على مظاهر السط .1

 ( زاجروس –كردستان  –عمان  –جبال اطلس )  نتج عنها تكوين سالسل جبلية مرتفعه مثل  

 توجد بعض المناطق الزراعية فى الصحارى العربية .2
  ز خبصوبة الرتبة صاحلة للزارعة يالصحارى العربية تتم فىحيث يوجد بعض الواحات 

  ( االكفرة فى ليبي –واحة سيوه فى مصر مثل ) 

 

 السؤال العاشر ما تقييمك لصحة العبارات التالية
 ( غير صحيحة) عبارة   تعتبر هضبة اليمن من اهم الظواهر التضاريسية فى هضبة افريقيا الشمالية .1

 الن هضة الشطوط من اهم الظاهرات فى هضبة افريقيا الشمالية   

  سيوىالتضاريسية فى اجلناح العربى اال الظواهرهضبة اليمن من اهم 

 صحيحة () عبارة       تتعدد السهول النهرية فى بالد الشام .2
 : ( العاصى فى سوريا –نهر اللطانى  فى لبنان)  حيث جبال الشام حتصر بينها عدة سهول جترى بها االنهار مثل 

 صحيحة () عبارة      األحمرتختلف مسميات الجبال على جانبى البحر  .3
  جبال البحر االمحر تسمى األفريقي العربىفى الوطن 

 جبال احلجاز و مرتفعات عسري ومرتفعات اليمن تسمى فى اجلناح االسيوى 

 

  عشر  اجب عن األسئلة التالية  :  السؤال الحادى
 جفاف االودية القديمة فى الوكن العربىحدد االثر الناتج   .1

 اجلوفية املياهحنصل منها على *     اصبحت طرق مواصالت 

 واحه سيوه –سهول البحر المتوسط  حد أوجه الشبه بين .2
 السهول كلها صاحلة للزراعة 

 عوامل تركز السكان فى وسط العراقاستنتج  .3
   ارض خصبة صاحلة للزارعة*   بسبب سهول نهر دجلة والفرات 

 سهول البحر االحمر وسهول البحر المتوسطحدد أوجه االختالف بين  .4
 سهول البحر املتوسط صاحلة للزراعة 

 المحر يستخرج منها الثروات املعدنية ومصادر الطاقةسهول البحر ا 

 اهمية سواحل الخليج العربىحدد  .5
 نستخرج منها املعادن ومصادر الطاقة 
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      

 ( x)      ) دائرة االستواء(   طن العربي للقرب من مدار السرطانترتفع احلرارة جنوب الو .1

 ( )       بشدة الربودة شتاء وشدة احلرارة صيفًا فى املناطق الصحراوية  يتميز املناخ القارى .2

 ( )       مرت عن سطح البحر 150مئوية كلما ارتفعنا  ةتنخفض درجة احلرارة مبعدل درجة واحد .3

 ( x)     ) العكس( اجلبال املواجهة للرياح املمطرة سفوحلجبال تكون اغزر مطرا من السفوح الداخلية ل .4

 ( )         يؤثر اجتاه الكتل اجلبلية فى توزيع كمية املطر  فى الوطن العربي .5

 ( )            تنتمى أجزاء من مصر إلقليم البحر املتوسط .6

 ( x)      (العربي) اقصى شمال الوطن   تنمو الغابات املعتدلة يف اقصى جنوب الوطن العربي .7

 ( )     والعراق وجبال اطلسمرتفعات بالد الشام املنحدرات اجلبلية فى  فوقواألرز والبلوط   الزيتونتنمو أشجار  .8

 ( x)      (العربي) جنوب الوطن    العربيتنمو الغابات املدارية يف وسط الوطن  .9

 ( )            يتنمو حشائش السافانا جنوب الوطن العرب .10

 ( x)      )داخل  حشائش السافانا( تنتشر احليوانات أكله العشب وآكله اللحوم داخل الغابات املدارية .11

 ( )        وبني اإلقليم الصحراوى تنمو حشائش االستبس جنوب إقليم البحر املتوسط .12

 

 السؤال الثاني : اكمل الجمل اآلتية :
 المعتدل  باملناخ العربيلة على البحار بالوطن الساحلية املط األجزاءتتميز   .1

 يف الوطن العربىالبعيدة عن تأثري املسطحات املائية  يف املناطق الداخلية  القارييتمثل املناخ  .2

   العربي% من مساحة الوطن  80 الصحراوي اإلقليميشغل  .3

 يف اجلنوب المدارى يف الشمال وبني اإلقليم البحر المتوسط إقليمبني   الصحراوي اإلقليمميتد  .4

  بالد الشام مرتفعاتو  اطلس جبالتنمو الغابات املعتدلة فوق املنحدرات اجلبلية مثل  .5

 المعتدلةمعظم مساحة الوطن العربي عدا األجزاء الشمالية فتقع يف املنطقة  الصحراويةتغطى املنطقة  .6

 ن و الزواحف  والغزال   االبل  من اهم احليوانات يف اإلقليم الصحراوي .7

 الماعز واألغناممن احليوانات اليت تربى على حشائش االستبس  .8

 الشتاءبينما تسقط فى إقليم البحر املتوسط فى فصل  الصيفتسقط األمطار فى اإلقليم املدارى فى فصل   .9

 

 

 

 

 

 ( المناخ والنبات الطبيعي في الوطن العربيالدرس الثالث ) 
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 السؤال الثالث : بم تفسر
 تغطى الثلوج قمم الجبال العالية في وطننا العربي .1

 مرت عن سطح البحر تنخفض درجة احلرارة درجة مئوية 150رتفعنا بسبب شدة ارتفاعها فكلما ا 

 تأثير عامل القرب ا و البعد عن المسطحات المائية فى مناخ الوطن العربى .2

 تؤثر املسطحات املائية فى مناخ املناطق احمليطة بها 

 درية وبريوت (املناطق الساحلية املطلة على البحار متتاز باملناخ املعتدل طوال العام مثل ) اإلسكن 

 ) املناطق البعيدة عن املسطحات املائية يسود فيها املناخ القارى  ) صيف حار وشتاء بارد 

 سفوح جبال اطلس المواجهة للرياح أغزر مطرًا من السفوح الداخلية الواقعة في منطقة ظل المطر  .3
 ط األمطارجبوانب اجلبال املواجهة هلا فتسق بسبب اصطدام الرياح احململة ببخار املاء 

 عندما تعرب الرياح إىل السفوح الداخلية الواقعة يف ظل املطر  تكون جافة أو شبه جافة 

 ) قارية المناخ فى قلب الوطن العربى طوال العام (   يسود المناخ القاري مساحة كبيرة من الوطن العربي .4

 لبعد قلب الوطن العربى عن املسطحات املائية 

  من مساحة الوطن العربي 80الن اإلقليم الصحراوي يغطى % 

 سقوط األمطار صيفا على جنوب غرب شبه الجزيرة العربية .5

 بسبب وقوعها ضمن اإلقليم املدارى 

 تدرج حشائش السافانا في الطول من الجنوب إلى الشمال .6

 بسبب اختالف كمية املطر 

 األهمية االقتصادية ألشجار السنط .7

 ألنها يستخرج منها الصمغ العربي 

 جة الحرارة في معظم مساحة الوطن العربي .ارتفاع در  .8
 مشااًل 37,5ْ جنوبًا و 2بني دائرتي عرض  الوطن العربي بسبب امتداد ْ 

  . مما أدى إىل وقوع معظم الوطن العربي يف املنطقة املدارية احلارة 

 ) أهمية حشائش السافانا جنوب الوطن العربى (  تعد حشائش  السافانا حديقة حيوان طبيعية  .9

 عترب حديقة حيوان طبيعية ألنها توجد بها  أنواع عديدة من احليوانات أكله العشب واللحومت 

  األفيال ( –الزراف  –األسود  –مثل ) النمور 

  األهمية االقتصادية للغابات المدارية .10

 تكثر بها أشجار السنط اليت يستخدم يف استخراج الصمغ العربي 

  . تنوع النبات الطبيعي في الوطن العربي .11
 .بسبب تنوع األقاليم املناخية يف الوطن العربي 

 تنوع النباتات الصحراوية في الوطن العربي. .12
  احلشائش القصريةبها ملناطق القليلة األمطار تنمو *  ا    بسبب اختالف كمية املطر. 

 املناطق النادرة األمطار تنمو النباتات الشوكية والصبار. 
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  عتدلة ) االستبس (األهمية االقتصادية للحشائش الم .13

 ألنها تربى عليها األغنام واملاعز 

 انتشار الغابات المعتدلة فوق منحدرات الجبال .14

 بسبب غزارة مياه األمطار فوق منحدرات اجلبال 

 معظم الوطن العربي يقع ضمن اإلقليم الصحراوي .15

  من مساحة الوطن العربي 80ال نه ميثل % 

 يوثر االرتفاع في المناخ .16

 مرت تنخفض درجة احلرارة ) درجة واحدة ( 150رتفعنا ال نه كلما ا 

 لذلك جند بعض القمم اجلبيلية يف الوطن العربي يغطيها اجلليد مثل جبال لبنان 

 
 ما تحته خط  صوبالسؤال الرابع  : 

  ) ترتفع الحرارة(      جنوب الوطن العربي تقل درجة الحرارة .1

   ) فصل الصيف(    فصل الشتاءة يف يتميز اإلقليم املدارى بسقوط األمطار الغزير .2

  ( ) البحر المتوسط     المدارىتنتمى جبال اطلس إىل مناخ اإلقليم  .3

 ( ) الشتاء       الصيف تزدهر حشائش االستبس يف فصل .4

 ) المدارية (      المعتدلةتنمو أشجار السند فى الغابات  .5

 ) السافانا (      االستبستسمى احلشائش احلارة باسم   .6

     

 : اكتب ما تشير اليه الجمل التالية الخامسالسؤال 
 ) منطقة ظل المطر (      منطقة قليلة املطر عند السفوح الداخلية للجبال .1

 ) الغابات المعتدلة (  مناخ البحر املتوسط إقليمغابات تنمو فوق املنحدرات  اجلبلية غزيرة املطر يف  .2

 )الغابات المدارية (   السنط أشجاراملناخ املدارى وتشبه الغابات االستوائية وتكثر بها  إقليمغابات تنمو يف  .3

 ) االستبس ( وتزدهر شتاء وجتف صيفا الصحراوي واإلقليممناخ البحر املتوسط  إقليمحشائش تنمو بني  .4

 فانا () السا  املناخ املدارى وتتدرج يف الطول من اجلنوب إىل الشمال إقليمحشائش تنمو يف  .5

 ( األرز)شجرة      الغابات املعتدلة أشجاروهى من  شجرة اختذت لبنان منها شعارا هلا .6

 البحر المتوسط ( إقليم)      العربيالشمالية للوطن  األطرافميتد على  مناخي إقليم .7

 راوي () اإلقليم الصح   إقليم مناخي يتميز بارتفاع احلرارة صيفا واخنفاضها يف الشتاء وندرة األمطار  .8

 ) اإلقليم المدارى (  وجنوب غرب شبه اجلريرة العربية الذى يتمثل يف معظم السودان واليمن اإلقليم .9

 ) المناطق الساحلية (  حبار ( وتتميز باملناخ املعتدل –املناطق املطلة على املسطحات املائية ) حميطات  .10

 اخ القاري () المن      يتصف بارتفاع احلرارة صيفا واخنفاضها يف الشتاء .11

 ) اإلقليم الصحراوي (       الوطن العربى النباتية مساحة أقاليماكرب  .12

 ) الغابات المعتدلة (    غابات تنمو فوق منحدرات اجلبال غزيرة األمطار مشال الوطن العربى .13
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 الصحيحة مما بين القوسين اإلجابة: اختر  السادسالسؤال 
 العربي ما عدا ...........  كل العوامل األتية تؤثر يف مناخ الوطن .1

 (  التكدس السكانى –البعد والقرب عن املسطحات املائية –التضاريس –) املوقع الفلكي               

 األسود (  -      األفيال     –  الزراف      –   األغنام)       كل احليوانات اآلتية تعيش يف حشاش السافانا ماعدا  ........  .2

 البحر املتوسط ( – االستوائي – المدارى........ )  اإلقليماجلنوبية الغربية يف شبة اجلزيرة العربية ضمن مناخ  األجزاءتدخل  .3

 ( السودان -ليبيا  – اجلزائر  – مصر  -  املغرب) ما عدا ...... إىل مناخ البحر املتوسط منها تنتمى األجزاء الشمالية كل الدول التالية  .4

 اليمن (   -     عسري      -    البحر األمحر   -   اطلس)                                     لة فوق جبال ................تنمو الغابات املعتد .5

 املدارى ( –االستوائي  -الصحراوي   – البحر المتوسط)                                          تنمو الغابات املعتدلة يف إقليم ........... .6

 ( المعتدلة –   املخروطية    –االستوائية     -   ) املدارية م  أشجار الغابات ........ من اه واألرز والبلوط الزيتون تعد أشجار  .7

 االستوائى (   –  املدارى    –    الصحراوى     –) الصينى         % من مساحة الوطن العربى 80يشغل اإلقليم .............  .8

 ست (           –   مخسة      –    ثالث      –) أربعة           وطن العربى إىل ............... أقاليم مناخية ميكن تقسيم ال .9

 الشرق ( -الغرب  –الشمال  – الجنوبادت الثورات الربكانية اىل تأثر مظاهر سطح الوكن العربى فى ........)  .10

 ثورات بركانية ( –حركات انكسارية  – حركات التوائية)  عن .... فى اجلزء الشماىل الغربى نتجت لعربىاجبال الوطن  .11

 ( الجزائر  –  املغرب   –  ) تونس   تقع هضبة الشطوط فى دولة  ............... .12

 ( اليمن  – بادية الشام   - ) جند   توجد هضبة ............ فى جنوب اجلناح االسيوى .13

 عمان (      -   اطلس        -     الحجاز   –   ) الشام    يقع شرق البحر االمحر جبال.................. .14

 كردستان والبحر االمحر ( –الشام وزاجروس  -  الشام واطلس)  متتد جبال .......... مبحاذاه سواحل البحار .15

 هضبة جند (   –زاجروس  جبال   – هضبة الشطوطاى من الظاهرات التضاريسية  التالية هى االقرب للبحر املتوسط ....)  .16

 جبال اطلس ( –جبال البحر االمحر  -  هضبة افريقيا الشماليةسية مساحة فى الوطن العربى...... ) اكرب الظاهرات التضاري .17

 هضبة جند ( –نهر النيل  –جبال البحر االحمر الظاهرة التضاريسية التى توجد فى جناحى الوطن العربى االسيوى واالفريقي معا .. )  .18

 

 : ما النتائج المترتبة على السابعالسؤال 
 المدارى اإلقليمضمن  جنوب شبه الجزيرة العربية   – السودان ةجمهوريمعظم  وقوع .1

 احلرارة شتاء مع وجود اجلفاف      اعتدال*    األمطارإىل ارتفاع احلرارة صيفا  وسقوط  أدى 

  شاهقا  لبنان ارتفاعاارتفاع جبال  .2

 إىل تغطية اجلليد قمم اجلبال أدى ذلك 

 النسبة للمناخالموقع الفلكى للوطن العربى ب .3

 واإلقليم الصحراوى اصبح معظم الوطن العربى يقع فى املنطقة املدارية احلارة 

 األطراف الشمالية تقع فى املنطقة املعتدلة الدفيئة 

  البحر املتوسط ( –الصحراوى  –اصبح يوجد بالوطن العربى ثالث أقاليم مناخية  ) املدارى 
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 تنوع المناخ في الوطن العربي. .4
   ساعد على تكامل الدول العربية فيما بينها* إىل تنوع النباتات الطبيعية واحملاصيل الزراعية.  أدى ذلك 

 )للبحر(. حمواجهة سفوح جبال أطلس األمامية للريا .5
 .أصبحت سفوح جبال أطلس األمامية اغزر مطرًا من السفوح الداخلية 

 اثر الموقع على مناخ الوطن العربي .6

  اقرتبنا من دائرة االستواءارتفاع درجة احلرارة كلما 

           تنخفض احلرارة كلما بعدنا عن دائرة االستواء 

 ضمن اإلقليم المدارى وسط الصومال   –جنوب موريتانيا وقوع  .7

 احلرارة شتاء مع وجود اجلفاف  اعتدال*    أدى إىل ارتفاع احلرارة صيفا  وسقوط األمطار 

     

 ماذا يحدث اذا:  الثامنالسؤال 
 على وتيره واحدة العربيمناخ الوطن كان  .1

 واحملاصيل الزراعية الطبيعيذلك إىل عدم تنوع النبات  أدى 

 اك تكامل اقتصادي بني الدول العربيةمل يكن هن 

 
 العالقة بين  ما  :  التاسعالسؤال 
 طراتجاه الكتل الجبلية وتوزيع كمية الم العالقة بين    .1

 ) جوانب ) سفوح ( اجلبال املواجهة للمسطحات املائية         ) غزيرة املطر 

 ) جوانب اجلبال الداخلية ) الواقعة فى منطقة ظل املطر (          ) اقل مطرًا 

 ) السبب : اصطدام الرياح احململة باملياه فى اجلوانب املواجهة للمسطحات املائية مثل ) جبال اطلس 

 لمسطحات المائية والمناخ في الوطن العربيالعالقة بين ا .2
   تؤثر املسطحات املائية على املناخ 

 ) املناطق القريبة من املسطحات املائية ) يسود بها املناخ املعتدل 

 ) املناطق البعيدة عن املسطحات املائية ) يسود بها املناخ القاري 

 ربيالموقع بالنسبة لدوائر العرض ومناخ الوطن العالعالقة بين  .3
 يؤثر املوقع بالنسبة لدوائر العرض يف املناخ كاالتي 

 األماكن القريبة من دائرة االستواء ترتفع بها درجة احلرارة 

 كلما ابتعدنا عن دائرة االستواء تنخفض درجة احلرارة 
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 (  والخصائص النباتية الخصائص المناخية –الموقع   )    من حيث  الصحراويمناخ ال واإلقليم   المناخ المدارى وإقليم   مناخ البحر المتوسط إقليمقارن بين :    العاشرالسؤال 

 

 المناخ المدارى إقليم الصحراويالمناخ  إقليم مناخ البحر المتوسط إقليم أوجه المقارنة
املطلة على  العربيالشمالية للوطن  األطراف * الموقع

 البحر املتوسط

 املغرب - ائراجلز – لبيبا –من مصر  أجزاءبعض  *

 واإلقليمالبحر املتوسط مشاال  إقليمميتد بني  *

 املدارى جنوبا

 العربييف معظم دول الوطن  *

 %  من مساحة الوطن العربى 80ميثل  *

   –جنوب موريتانيا  –معظم السودان العربي ) جنوب الوطن *

 ( جنوب غرب شبه اجلزيرة العربية -   وسط الصومال                   

 : ) ارتفاع احلرارة (       * الصيف الخصائص المناخية

 سقوط االمطار ( –:  ) اعتدال احلرارة     *الشتاء

 شديد احلرارة ) نهارا ( قاري) مناخ  الصيف*

 ) مناخ قارى شديد الربودة ) ليال ( الشتاء*

 ( أمطارسقوط  –) حرارة مرتفعة   الصيف*

 اجلفاف (يسود  –) حرارة منخفضة     الشتاء*

تنمو فوق املنحدرات اجلبلية  ) غابات معتدلة  النبات الطبيعى

 ( غزيرة املطر

 االرز ( – الزيتون –) البلوط اهم األشجار         

 ) حشائش معتدلة ) االستبس 

 الصحراوي واإلقليمالبحر املتوسط  إقليمتنمو بني *

 تزدهر شتاء وجتف صيفا*                  

  حسب كمية المطر نباتات تتنوع 
 حشائش قصرية ) مناطق قليلة املطر (*           

 نباتات شوكية ) مناطق نادرة املطر (*           

  ) غابات مدارية ) تشبه الغابات االستوائية 
 ) السنط ( األشجاراهم *             

 السافاناحشائش *  

  األغنام –الماعز   اهم الحيوانات

  س () تربى على االستب 
  الغزالن –االبل  –الزواحف    النمور  – األسود – األفيال -الزراف 

  تعيش في السافانا () 
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      

 ( )         املعدالت املرتفعة من  % 2.6 العربييبلغ معدل منو سكان الوطن  .1

 ( )          ترتفع الكثافة السكانية يف وادى النيل مبصر والسودان .2

 ( )           يف املناطق السهلية اخلصبة اإلقامةيفضل السكان  .3

 ( )           تنخفض الكثافة السكانية يف املناطق الرعوية .4

 ( )        % من سكان العامل 5.3دهم  بلغ عد و يف تزايد مستمر العربيسكان الوطن  .5

 ( )            تؤثر األنشطة االقتصادية يف توزيع السكان .6

 ( )           يف معظم الدول العربية الوفياتينخفض معدل  .7

 ( x)      )ترتفع(     تنخفض الكثافة السكانية يف املناطق الساحلية .8

 ( )          دول اخلليج منو سكان يظهر اثر الزيادة الغري طبيعية يف .9

 ( )        يعد توافر الطرق ووسائل النقل واملواصالت من العوامل اليت جتذب السكان .10

 ( )          آلخرخيتلف توزيع الكثافة السكانية بالوطن العربي من مكان  .11

 ( x    ) )متوسطة الكثافة(   مرتفعة الكثافة السكانية العربياجلهات الساحلية ببالد املغرب  .12

 ( x)     ) فائض في الموارد نقص سكاني ( تعانى من فائض يف السكان ونقص يف املواردوالسعودية  الكويت  .13

 ( x)      )زيادة سكان وقلة في الموارد(  تعانى مصر نقصًا سكانيا وزيادة يف املوارد االقتصادية .14

 ( )          سكان الوطن العربي جتمعهم لغة واحدة وتاريخ واحد .15

 ( )           تؤثر الصراعات واحلروب على عدد السكان وكثافتهم .16

 

 السؤال الثاني  : اكتب ما تشير اليه الجمل التالية :
 ) الكثافة السكانية (      نسبه عدد السكان إىل املساحة التى يقيمون عليها .1

 ) الهجرة (      انتقال الفرد من منطقة الخرى بغرض االقامة والعمل .2

 ) األنشطة االقتصادية (    واالعمال التى ميارسها البشر يف اطار القانون وتدر عليهم دخال احلرف .3

 ) المشكلة السكانية (       العالقة غري املتوازنة بني السكان واملوارد .4

 ) النمو السكاني (       زيادة عدد السكان خالل فرتة زمنية معينة .5

 ) تعداد سكاني ( التعليم ومكان االقامة واحلالة االجتماعية والنشاط االقتصادىحصر شامل للسكان من حيث العدد والنوع و .6

 ) زيادة طبيعية (     الزيادة الناجتة عن الفرق بني معدل املواليد والوفيات .7

 ) زيادة غير طبيعية (     الزيادة الناجتة عن هجرة السكان من منطقة إىل اخرى .8

 

 

 

 الوطن العربي ()سكان  الوحدة الثانية
 توزيع سكان الوطن العربي (  )  س األول الدر
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  تية :: اكمل الجمل اآل الثالثالسؤال 
 العربيالخليج من الدول العربية املستقبلة للمهاجرين دول  .1

 الحار الجاف بينما يقل السكان يف مناطق املناخ المعتدل الممطر يف املناطق ذات املناخ  العربييرتكز سكان الوطن  .2

 يف مصر واإلسكندرية القاهرةمنها  العربيترتفع الكثافة السكانية يف املدن الصناعية بالوطن  .3

 مصر وسورياتعانى من البطالة  اليتمن الدول العربية  .4

 الزراعة والصناعةاالقتصادية املؤثرة يف توزيع السكان  األنشطةمن  .5

  الصحارىدر سكان الوطن العربي يف مناطق ين .6

 والعراق فلسطينو  سوريا تعانى من الصراعات واحلروب  اليتمن الدول العربية  .7

 سنوات 5كل  االردننوات اما يف س 10كل  مصرالتعداد السكاني يف  .8

 

 : األقواسالصحيحة مما بين  اإلجابة: اختر  الرابع السؤال 
 نادرة ( –منخفضة  – متوسطة –) مرتفعة   من املناطق .......... الكثافة السكانية ( العربيبالد املغرب  مشال إفريقيا ) .1

 السعودية (– األمارات – فلسطين -) مصر ات يف عدد سكانها تعد دولة...... من الدول العربية اليت أثرت احلروب والصراع .2

 (  مرتفعة –منخفضة    -متوسطة      -  جدا مرتفعة)    وادى النيل ودلتاه من املناطق ........  الكثافة السكانية .3

 ( منخفضة -متوسطة   -.. الكثافة السكانية ) مرتفعة  ...وهضبة الشطوط من املناطق  ومشال ليبيا اقليم مريوط ومشال سيناء .4

 (  مرتفعة –منخفضة  -متوسطة   -) مرتفعة جدا   مشال العراق ومشال سوريا من املناطق .......... الكثافة السكانية .5
 

 : بم تفسر : الخامس السؤال 
 ارتفاع الكثافة السكانية على ساحل خليج السويس .1

 الن خليج السويس يتوفر فيه النشاط  التعديين 

 بالد الخليج العربىالهجرة الى  .2

 هي اكرب الدول املستقبلة للمهاجرين  الن دول اخلليج تعانى النقص يف االيدى العاملة * 

 توفري فرص العمل يف دول اخلليج 

 ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية للسكان بالوطن العربي  .3

  اخنفاض معدل الوفيات*    بسبب ارتفاع معدل املواليد بصفه عامة 

 لوفيات في معظم الوطن العربيانخفاض معدل ا .4

 ارتفاع مستوى املعيشة*   تقدم الرعاية الطبية لألطفال*  بسبب حتسن األحوال الصحية 

 ) النمو السكاني في الوطن العربي في ارتفاع مستمر (       العربي  ارتفاع النمو السكاني بالوطن  .5

 ة عدد الوفياتبسبب الزيادة الطبيعية املتمثلة يف زيادة عدد املواليد وقل 

 بسبب الزيادة الغري طبيعية املتمثلة يف اهلجرة 

 (العراق  -فلسطين –سوريا  ) مثل الصومال  بعض الدول العربية  فييرتفع معدل الوفيات  .6

  كثرة  اجملاعات فى هذه الدول      انتشار احلروب فى هذه الدول           بسبب  * 
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 ألخرىمن منطقة   يالعرباختالف توزيع السكان في الوطن  .7

 بسبب وجود عدة عوامل منها 

  التضاريس ( -املناخ –الرتبة اخلصبة  – املياهالعوامل الطبيعة ) موارد 

  ( النقل واملواصالت –الصراعات واحلروب  -االقتصادية   األنشطةالعوامل البشرية) 

 تفضيل سكان لبنان واليمن سكنى الجبال .8

  اعنتيجة االرتف اعتدال املناخبسبب 

 الصناعية ارتفاع الكثافة السكانية في المدن .9

  ارتفاع الدخل فى هذه املدن    * وجود فرص عمل كثرية بسبب قيام حرفة الصناعة * 

 ( يعيش سكان الصحارى في الواحات)     تركز سكان الصحارى فى الواحات .10

 اآلبار  والعيون (  اجلوفية املياه بسبب وجود (  

 على المرتفعات انخفاض الكثافة السكانية .11

  صعوبة استخدام املواصالت*  األراضيصعوبة استغالل *          بسبب وعروة السطح 

 ) تركز السكان حول السهول الفيضية فى الوطن العربي ( ارتفاع كثافة السكان في وادى النيل ودلتاه في مصر .12

  ارتفاع الكثافة السكانية وقيام الزراعة  أدى إىل*    العذبة والرتبة اخلصبة املياهبسبب توافر 

 في مناطق التعدين ومصادر الطاقة تركز السكان .13

 األجورارتفاع و  بسبب توافر فرص العمل    

 العربيظهور المشكلة السكانية في الوطن  .14

  حيث يوجد  واملوارد االقتصادية املتاحة الزيادة السكانيةبني  عدم التوازن بسبب 

 مصر  (   -)تعانى من البطالة (           مثل  ) سوريا   ة وزيادة فى عدد السكان دول بها قلة فى املوارد  االقتصادي 

  الكويت (   -) تعانى نقص يف االيدى العاملة  (    مثل  )السعودية  دول بها زيادة فى املوارد ونقص فى عدد السكان 

 

 : ما النتائج المترتبة على : السادسالسؤال 
 ي الوطن العربي الزيادة الطبيعية للسكان ف .1

 ادى اىل ارتفاع معدل النمو السكاني يف الوطن العربي 

 تزايد عدد السكان بدرجة ال تتناسب مع الموارد االقتصادية للدولة  .2
 ترتيب على ذلك حدوث خلل يف توزيع السكان وظهور املشكلة السكانية 

 الهجرة من الريف إلى المدن .3

 العشوائية             األحياءهور ظ*   تزايد سكان املدن وتناقص سكان الريف 

 توافر وسائل النقل والمواصالت .4

  يف هذه املناطق واالستقرار بها ارتفاع كثافة السكان أدى إىل 

 العالقة غير المتوازنة بين عدد السكان والموارد المتاحة .5

 أدى ذلك  إىل ظهور املشكلة  السكانية 

 هجرة أبناء بعض الدول العربية إلى دول الخليج .6

 دول اخلليج فى  سكان العدد إىل زيادة  أدى     
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 تحسن األحوال الصحية وارتفاع مستوى المعيشة في الوطن العربي .7

 أدى إىل اخنفاض معدل الوفيات 

 وكثافتهم العربيقيام الصراعات والحروب على عدد السكان بالوطن  .8

  ترتب على ذلك قلة عدد سكان هذه املناطق 

  أخرى أماكنعدد على ترك بالدهم واالنتقال للعيش يف جيرب  *   يقتل عدد كبري منهم 

 العربيظهور المدن البترولية في بعض دول الوطن  .9

 هذه الدول تعانى من الزيادة الغري طبيعية أصبحت* هذه الدول مستقبلة للمهاجرين بهدف العمل واإلقامة أصبحت 

 في السهول الفيضية األراضيخصوبة  .15

  بهذه املناطقارتفاع الكثافة السكانية  *     ترتيب على قيام الزراعة 

 توافر وسائل النقل والمواصالت في مدن القناة بعد حفر قناة السويس .10
 أصبحت مدن القناة من اهم املناطق اجلاذبة للسكان  واإلقامة واالستقرار والعمل 

 

 السؤال السابع ما العالقة بين كل من
 العربيالمناخ وتوزيع السكان في الوطن  .1

 يف املناطق ذات املناخ املعتدل املمطريرتكز السكان *    ناخ يف توزيع السكانيؤثر امل 

 يقل السكان يف املناطق ذات املناخ احلار اجلاف 

 التضاريس وتوزيع السكان .2
 مناطق املرتفعات يقل السكان فى *  مناطق السهول السكان  رتكزي* تؤثر التضاريس يف توزيع السكان 

 السكاني الحروب والصراعات والنمو .3
 كبرية من السكان أعداديقتل *    تؤثر احلروب والصراعات يف منو السكان حيث 

  أخرى أماكنجيرب عدد كبري من السكان على ترك بالدهم واالنتقال يف 

 موارد المياه والتربة الخصبة وتوزيع السكان في الوطن العربي .4

  مناطق املياه اجلوفية ( –ناطق سقوط األمطار م –يرتكز السكان يف مناطق توافر املياه ) السهول الفيضية 

 ) يقل السكان يف املناطق اليت تقل أو ينعدم بها املياه ) الصحارى العربية 

 الهجرة ونمو السكان .5

  يهاجر اليها اليتالدول  يف السكانيتعمل اهلجرة على زيادة النمو 

  ملهاجرين منهافى الدول  ا تقليل عدد السكان واأليدي العاملة تعمل اهلجرة على 

 النقل والمواصالت وتوزيع السكان .6
 ترتفع الكثافة السكانية يف املناطق التى تتوفر فيها املواصالت والطرق املمهدة 

 يؤدى ذلك إىل جذب السكان للعمل واالستقرار 
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 يأتيعلى كل مما  باألدلة أيدالسؤال الثامن :  
 السكانيعلى النمو  تأثيرللهجرة  .1

  الدول املستقبلة للهجرات مثل دول اخلليجيزيد عدد سكان 

 يقل عدد سكان الدول اليت خترج منها اهلجرة مثل سوريا ومصر 

 تؤثر في توزيع السكان التيمن العوامل  المياهتعتبر موارد  .2
  ( اجلوفية املياهمناطق  – األمطارمناطق سقوط  –) السهول الفيضية  املياهيرتكز السكان يف مناطق توافر 

 الصحارى العربية ( املياهينعدم بها  أوتقل  اليتكان يف املناطق يقل الس ( 

 من خلل في توزيع السكان ) المشكلة السكانية ( العربييعانى الوطن  .3
 سوريا ( -مثل  ) مصر    هناك دول عربية بها فائض يف عدد السكان و تعانى من ارتفاع البطالة وقلة املوارد 

 الكويت ( –مثل  ) السعودية  وتعانى نقص يف القوى العاملةوزيادة يف املوارد  السكان  هناك دول عربية بها عجز يف عدد 

 تؤثر الحروب على عدد السكان وكثافتهم .4

  بسبب احلروب جيرب السكان على ترك بالدهم*   كبرية من السكان يف احلروب أعداديقتل 

  ( العراق -الصومال  – فلسطني –تعانى من الصراعات واحلروب ) سوريا  اليتمن الدول 

 تؤثر األنشطة االقتصادية على كثافة السكان وتوزيعهم .5

  واإلسكندرية فى مصر  () القاهرة  مثل املدن الصناعية *  املناطق الزراعية  حيث ترتفع الكثافة فى 

  مناطق التعدين واستخراج مصادر الطاقة بسبب ارتفاع الدخلترتفع فى 

 ية مثل الصحارى العربيةتنخفض الكثافة فى املناطق الرعو 

 تختلف المناطق الصحراوية في التركز السكانى .6

 ) توجد بعض املناطق الصحراوية يرتكز فيها السكان مثل الواحات ) بسبب وجود الرتبة اخلصبة وقيام الزراعة 

 توجد بعض املناطق ذات مناخ حار وجاف ويسود بها النشاط  الرعوى 

 كانية في الكويت والسعوديةطيع مصر وسوريا حل المشكالت الستتس .7

 تعانى الكويت والسعودية من نقض االيدى العاملة وكثرة فرص العمل 

 رية مما يشجع على اهلجرة اىل دول اخلليجثمصر وسوريا بهم ايدى عاملة ك 

 

 :من اجل  ما مقترحاتك:   التاسعالسؤال 
 التغلب على المشكلة السكانية التى يعانى منها الوطن العربي .1

  انتقال االيدى العاملة من دول الفائض السكانى إىل دول العجز السكانىتشجيع 

 انتقال روؤس االموال من الدول التى لديها فائض فى املوارد إىل دول العجز فى املوارد 

 انشاء مشاريع كربى لتوفري فرص عمل فى دول الفائض السكانى 
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 السؤال العاشر  : قارن بين
 كيفية حل المشكلة السكانية (  -اآلثار السلبية للمشكلة     -والسعودية من حيث    ) سبب المشكلة   المشكلة السكانية  مصر  

 

 المشكلة السكانية في السعودية المشكلة السكانية في مصر اوجه المقارنة
 *وجود فائض سكانى السبب

 *وجود نقص يف املوارد االقتصادية

 *وجود فائض يف املوارد االقتصادية

 د نقص يف السكان*وجو

 *عجز يف القوى العاملة *ارتفاع معدل البطالة األثار السلبية

 * توفري املوارد املالية القامة املشاريع كيفية حلها

 * تشجيع انتقال القوى العاملة إىل دول العجز   

 السكانى     

 *توفري القوى العاملة للعمل بها من الدول الفائض 

 السكانى   

 

 ماذ يحدث اذاحادى عشر السؤال ال
 انخفض معدل المواليد في الوطن العربى .1

 سوف يكون هناك اخنفاض يف معدل النمو السكانى يف الوطن العربى 

 تحقق التوازن بين توزيع السكان والموارد المتاحة في وطتنا العربى .2

 عدم وجود خلل يف توزيع السكان 

 لطبيعيةا لن يكون هناك زيادة سكانية يف دول ونقص املوارد 

 الطبيعية لن يكون هناك  قلة سكانية مع ارتفاع املوارد 

 اخنفاض معدل اهلجرة بني الدول العربية 

 تساوت معدالت المواليد والوفيات في الوطن العربى .3
 سوف يكون هناك ثبات يف النمو السكانى يف الوطن العربى 

 

 حدد أوجه التناقض بين السؤال الثانى عشر  : 
 لنسبة للزيادة السكانيةسوريا والكويت با .1

 سوريا تعانى من زيادة سكانية وارتفاع البطالة 

 الكويت تعانى من نقص سكانى وعجز االيدى العاملة 
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( )         ن يف الوطن العربى باختالف اماكن اقامتهمختتلف امناط السكا .1

 ( x)      ) ظهور المدن البترولية ( ظهور املدن الصناعية يف دول اخلليج زاد من نسبه سكان احلضر .2

 ( )        من خصائص سكان الوطن العربي االهتمام بالتعليم وتنوع األنشطة االقتصادية .3

 ( )       كالت اليت تعانى منها املدن الكربى يف الوطن العربياألحياء العشوائية من اهم املش .4

 ( x)      % (77) نحو   %88يف الوطن العربى حنو االبتدائى تبلغ نسبه التحاق االناث بالتعليم  .5

 ( x)       ) زادت (     قلت نسبه تعليم االناث بالوطن العربى .6

 ( )        السنوات العشر االخرية زادت نسبه مشاركة املرأة يف سوق العمل عربيا يف .7

 ( )           الكرم وحسن الضيافة من القيم التى جتمع بني العرب .8

 ( )         رتفاع معدل املواليدبسبب اترتفع نسبه االعالة يف الدول العربية  .9

 ( )           املواطنة والتسامح من القيم اليت جتمع بني العرب .10

 ( )        ن العربى على اتاحة فرص عادلة للتعليم للجميعحترص احلكومات يف الوط .11

 ( )        من اخلصائص االقتصادية لسكان الوطن العربى تنوع األنشطة االقتصادية .12

 

 السؤال الثاني صوب ما تحته خط 
  )البدو (     حياه التنقل والرتحال حبثًا عن املاء والعشب الريفيونيعيش  .1

  ( ) الحضر    الريفيف مصر وسوريا  زاد من نسبه سكان إنشاء املدن الصناعية  .2

 ) ارتفاع (     معدل البطالة انخفاضيؤدى ارتفاع نسبه االطفال إىل  .3

 % ( 45)    من جمموع سكان الوطن العربى % 55تبلغ نسبه سكان الريف  .4

  ) يقل (    مستوى اخلدمات الصحية واالجتماعية باالحياء العشوائية يرتفع .5
    

 : اكمل الجمل اآلتية : الثالثسؤال ال
 حضر   - ريف  -بدو   ثالث امناط هم   تنقسم امناط السكان يف الوطن العربى إىل .1

 الزراعةبينما يعمل سكان الريف حبرفة  الصناعة و  التجارة والخدماتحبرفة  سكان احلضر يعمل  .2

 يف الواحات الصحارىيعيش سكان  .3

 سكان الوطن العربى من  % 63.5 تبلغ نسبة قوة العمل  .4

 االهتمام بالتعليم وارتفاع مكانه المرأةمن اخلصائص االجتماعية لسكان الوطن العربى  .5

 تنوع األنشطة االقتصاديةمن اخلصائص االقتصادية لسكان الوطن العربى  .6

 الدينية والتمسك بالقيم    األسرىالترابط اجملتمع العربى بالعديد من القيم واالخالق احلميدة منها  يتميز .7
 

 

 الدرس الثاني  ) خصائص سكان الوطن العربي(
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  : بم تفسر : الرابعالسؤال 
 اختالف انماط السكان في الوطن العربي .1

 بسبب تنوع البيئات اليت يعيشون فيها 

 بسبب طبيعة االنشطة االقتصادية اليت ميارسونها 

 العربيفي الوطن  اإلعالةارتفاع نسبه  .2
  ( اإلجنابصغار السن ) نتيجة ارتفاع معدل  األطفالبسبب ارتفاع نسبه 

 ارتفاع نسبه البطالة بني الشباب*   ارتفاع نسبه من هم يف سن التعليم*  ارتفاع نسبه كبار السن  

 % من سكان الوكن العربي وهم  فى تناقص مستمر  45سكان الريف يمثلون  .16

 بسبب اهلجرة من الريف إىل املدن 

 ن العربى ()تناقص سكان البدو في الوط سكان الصحارى ) البدو الرحل ( فى تناقص مستمر .17

   منهم إىل القرى واملدن القريبة أعدادهجرة *              حتول الكثري منهم إىل العمل فى التعدين  واستخراج البرتول 

 ) قيام الدول العربية بتوطني البدو فى القرى )  بهدف تعمري الصحراء 

 يد مستمر % من سكان الوطن العربي وهم   في تزا 55سكان الحضر ) المدن (  يمثلون  .18

 ) املدن الصناعية  مثل )  مصر وسوريا    ( *إنشاء   بسبب نشأة  املدن البرتولية )  مثل دول خلليج 

  املدن إىلاهلجرة من الريف 

 نسبه التحاق المرأة بالتعليم كانت ضعيفة في الماضي .3

  سبب ضعف تعليم البنات هى  العادات والتقاليد التى كانت متنع الفتاة من التعليم 

 مكانة المرأة المتميزة فى الوطن العربى .4

 عضو جملس شعب ( –قاضية  –*أصبحت املرأة )وزيرة   بسبب زيادة مشاركة املرأة فى سوق العمل 

 تصدى الحكومات العربية لتناقص سكان الريف .5

 للحفاظ على االرض الزراعية 

 اعيالن هجرة سكان الريف تؤدى إىل إهمال األرض الزراعية ونقص اإلنتاج الزر 

 يرتتب أيضا على اهلجرة ظهور األحياء العشوائية يف املدن 

 تشجيع الحكومات العربية لتناقص أعداد البدو .6

 الن توطني البدو يف القرى يوفر هلم اخلدمات ويرفع مستوى املعيشة 

 ) قيام الدول العربية بتوطني البدو فى القرى )  بهدف تعمري الصحراء 

 % 65.5حتى وصلت إلى  العربيفي الوطن  الجامعيقبل زادت نسبه الملتحقين بالتعليم  .7

  ذوى االحتياجات اخلاصة –حرص احلكومات فرص التعليم العادلة للجميع ) األسوياء نتيجة 

 عملت احلكومات على إقامة املدارس واجلامعات يف كل مكان 

 العشوائية حول المدن العربية الكبرى األحياءظهور  .8
 ملدن بسبب اهلجرة من الريف إىل ا 

 اهتمام الدول العربية بنشر التعليم .9

  ذو االحتياجات اخلاصة ( –التاحة فرص التعليم جلميع أبناء الدول العربية ) األسوياء 

 

 



  

 ت مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية  (           الشيتا( 01226084618وليد نصرى )   

 الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي   -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  

حة
صف

ال
2
7

 

 : اكتب ما تشير اليه الجمل التالية : الخامس السؤال 
 عشوائية ( أحياء)     وتفتقر للمرافق واخلدمات ختطيط احياء تنشأ حول املدن بدون  .1

 ) قوة العمل ( الفراد يف سن العمل والقادرين على العمل والذين يعملون فعليا او يبحثون عن عملعدد ا .2

 ) البدو (    مجاعة تعيش حياة التنقل وعدم االستقرار يف الصحارى العربية .3

 
 : يأتي: ما النتائج المترتبة على كل مما  السادسالسؤال 
 تزايد األحياء العشوائية حول المدن .1

  اخنفاض مستوى املعيشة*    نسبه السكان الذين يعانون من نقص اخلدمات ارتفاع 

 استمرار الهجرة من الريف إلى المدن  .2

  زيادة عدد سكان املدن ونقص عدد سكان الريف *   حول املدن الكبرية العشوائية األحياءظهور  

 ارتفاع نسبه اإلعالة بين سكان الوطن العربى .3

 ظهور املشكالت السكانية     شةأدى إىل اخنفاض مستوى املعي * 

 سياسية دول الوطن العربى نحو توطين البدو .4

 أدى ذلك إىل االستقرار فى األرض و تعمري الصحراء 

 بالمرأة العربياهتمام الوطن  .5
  77إىل  االبتدائيبالتعليم  اإلناثزادت نسبه التحاق *  العربيارتفاع مكانة املرأة يف اجملتمع  % 

  زادت نسبه مشاركة املرأة يف سوق العمل*    حقوقهاعلى  املرأةحصلت 

 ) بالتعليم ( المدارس اهتمام الدول العربية بإقامة .6
  65.5إىل  العربييف الوطن  اجلامعيزادت نسبه امللتحقني بالتعليم قبل % 

 اتاحة فرص التعليم جلميع االبناء 

 

 : دلل على صحة الجمل التالية : السابعالسؤال 
 سكان الريف أعدادالبدو بينما تتصدى لتناقص  أعدادالعربية لتناقض  تشجيع الحكومات .1

 البدو عن طريق أعدادعلى تناقص  تعمل الحكومات: 

                                                حتول الكثري منهم إىل العمل فى التعدين  واستخراج البرتول 

 هجرة اعداد منهم إىل القرى واملدن القريبة 

 الدول العربية بتوطني البدو فى القرى )  بهدف تعمري الصحراء ( قيام 

  الريفسكان  أعدادلتناقص  التصديجهود الدولة في 

 تسعى الدول العربية لتقليل اهلجرة من الريف إىل املدن بالطرق التالية 

 توفري اخلدمات وفرص العمل فى الريف والقرى 

 ذلك بهدف احملافظة على االراضى الزراعية 

 ميز سكان الوطن العربي ببعض القيم األخالقيةيت .2
 التمسك بالعادات والتقاليد احلسنة*    حيث التمسك بالقيم الدينية 

  املواطنة والتسامح                               الكرم وحسن الضيافة*     األسرىالرتابط* 
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 تعد المناطق العشوائية من اهم مشكالت المدن الكبرى .3

 شا حول املدن الكربى دون ختطيطبسبب انها تن 

   تدنى اخلدمات الصحية واالجتماعية -تفتقر اىل املرافق املختلفة 

 ترتفع بها الكثافة السكانية بدرجة كبرية 

 للمرأة مكانة متميزة في الوطن العربي .4

  77زادت نسبه التحاق اإلناث بالتعليم االبتدائي إىل  % 

 حصلت املرأة على حقوقها 

 قاضية ( –طبيبة  –) اصبحت معلمة  ركة املرأة يف سوق العملزادت نسبه مشا 

 
 : األقواس: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين  الثامنالسؤال 
 صيد االمساك (   – الرعى    –التعدين     -) الزراعة    يعمل اغلبية البدو الرحل حبرفه........................ .1

 صيد االمساك (   –  الرعى    –  التعدين   -  الزراعة)   ................يعمل اغلبية سكان الريف حبرفه........ .2

 ارتفاع مستوى املعيشة ( -زيادة الدخل   – قلة المرافق)   ... ................من خصائص االحياء العشوائية ....... .3

 ( المدن –اطق الشعوائية املن –البدو  –) الريف  % من سكان الوطن العربى 55ميثل سكان ...............  .4

 

 :قارن بين   التاسعالسؤال 
 ( االقتصادية األنشطة – العربينسبتهم من سكان الوطن )  من حيث   والبدو  سكان القرى وسكان المدن البدو و 

 

 البدو سكان الحضر سكان القرى أوجه المقارنة
 *نسبه صغرية %  55 * % 45 * النسبة

 يعملون يف * األنشطة 

 تربية احليوان     (                             -الزراعة   )  

 يعملون يف الصناعة والتجارة واخلدمات *

 الصحة ( –مثل  ) التعليم    

 يعملون يف الرعى

 

 
 

 أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق
 لجميع الطلبة والطالبات
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 العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ . أمام× ( العبارة الصحيحة  وعالمة )  أمام(        : ضع عالمة )        األولالسؤال 

 ( )           كان العامل قبل ظهور اإلسالم يعمه الظلم والفساد .1

 ( )           كان العامل قبل اإلسالم حيكمه قوتان هما الفرس والروم .2

 ( x)     )بعد دين سيدنا إبراهيم ( عرف اهل شبه اجلزيرة العربية عبادة األصنام قبل دين سيدنا إبراهيم .3

 ( )           قامت مملكتا معني ومحري جنوب شبه اجلزيرة العربية .4

 ( )         كان اجملتمع يف شبه اجلزيرة العربية قبل اإلسالم جمتمعًا بدويًا وحضريا .5

 ( x)      )دولة الهند (  `تعددت العبادات يف دولة الفرس فكانوا يقدسون البقر والزواحف وغريها .6

 ( x)      )أجزاء قليلة(    انتشرت اليهودية واملسيحية يف أجزاء كثرية من شبة اجلزيرة العربية         .7

 

 : اآلتيةالسؤال الثاني : اكمل الجمل 
 المجاز وذي  وسوق عكاظ  كان اشهر أسواق العرب شبه اجلزيرة العربية قبل اإلسالم سوق   .1

 النابغة  الذبيانىمن اشهر شعراء العرب  .2
 السيدة خديجة     حظى بعض النساء مبكانة عالية مثل .3

 مكةهل أاكثر سكان شبه اجلزيرة العربية عمال بالتجارة هم  .4

 

 السؤال الثالث : بم تفسر :
 ()الرسول  ءالعالم إلى مجيحاجة  .1

           ينشر العدل والتسامح والرمحة يف العامل*  لكى يرشد الناس إىل عبادة اهلل الواحد 

 كان اهل مكة اكثر سكان شبه الجزيرة العربية مكانه تجارية .2

   ( رحلة الصيف إىل بالد   -رحلة الشتاء إىل بالد اليمن     بسبب قيام أهل مكة برحلتني هما )  الشام 

 ) لم تكن أسواق العرب قبل اإلسالم للتجارة فقط (   شهرة أسواق العرب قبل اإلسالم .3
  فقط بل كانت ميدانًا للتنافس األدبي يف جماالت الشعر واخلطابة . التجارةألن دورها مل يقتصر علي 

  سوق ذى اجملاز ( –مثل ) سوق عكاظ 

 بسبب العربية .قلة أنتشار حرفة الزراعة فى شبة الجزيرة  .4

  ندرة األمطار .  بسبب 

 كان الرعي هو الحرفة السائدة في البادية. بسبب .5
 الطبيعة الصحراوية اليت تتميز بها شبة اجلزيرة العربية 

 شيه الجزيرة العربية القبليساد النظام  .6

 كل قبيلة حيكمها شيخ *    كانت عبارة عن قبائل متفرقة  ألن شبه اجلزيرة العربية 

  األفرادلكل قبيلة قانون حيدد حقوق وواجبات 

 
 

 قصة بناء أمة  (  ( )الوحدة األولى )  حياة محمد 
قبل ظهور الدرس التمهيدي : أحوال شبه الجزية العربية 

 اإلسالم
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 الروم( من حيث –: قارن بين :   )  الفرس   الرابعالسؤال 
  اإلسالمالعبادات السائدة فى كل منهما قبل ظهور *                 احتلتها   التيالدول 

 العبادة الدول التي احتلتها الدولة
 العبادات الوثنية   اليمن -العراق  الفرس

 املسيحية بالد الشام –مصر  الروم

 

 : ماذا يحدث اذا :  الخامسالسؤال 
 الشتاء والصيف برحلتيلم تقم مكة  .1

 يف شبه اجلزيرة العربية مل تتمتع مكة باملكانة التجارية اهلامة 

 اقتصرت األسواق عند العرب على البيع والشراء فقط .2

  شهرتها ) ستكون مثل باقي األسواق (عدم متيز أسواق العرب وعدم 

 

 ما تشير اليه العبارات التالية: اكتب   السادسالسؤال 
 ) الحنيفية (   عبادة اهلل الواحد األحد على دين سيدنا إبراهيم ) عليه السالم ( .1

  القبيلة ()  ينتمون إىل اصل واحد وتربطهم رابطة الدم والعصبية األفرادجمموعة من  .2

 قريش (قبيلة )        وكانت تسكن مكةاشهر القبائل  .3

 ) النظام القبلي (      نظام سياسي ساد فى شبه اجلزيرة العربية .4

 ) مكة (     مدينة كان هلا شهرة جتارية يف شبه اجلزيرة العربية .5

 

 : أيد باألدلة  السابعالسؤال 
 تعددت الديانات والعبادات في شبه الجزيرة العربية : حيث كانت  .1

 األوثانبعد انتشار  ) عبادة اهلل الواحد ( ظل قليل من الناس عليها ) دين  سيدنا إبراهيم  ( عليه السالم       احلنيفية    

 اليهودية       يف مناطق قليلة من شبه اجلزيرة ) دين سيدنا موسى ( عليه السالم 

  السالماملسيحية      يف مناطق قليلة من شبه اجلزيرة ) دين سيدنا عيسى ( عليه 

 اتصف العرب باألخالق الحميدة كما كان لديهم بعض العادات السيئة .2
  الصرب  ( –محاية اجلار  –العفو عند املقدرة  –الكرم الوفاء بالعهد  –العادات الطيبة   )  الشجاعة 

  األخذ بالثأر  ( –لعب امليسر  –العادات السيئة  ) وأد البنات ) الدفن حيا (  شرب اخلمر 

 الجزيرة العربية ارض الحضارات ومهد لكثير من األنبياء كانت شبه .3
    قوم  مثود  (  –حيث ظهرت عدة حضارات قدمية مثل   )  قوم عاد 

 حيث كانت مهد لكثير من األنبياء ومنهم 

   هود عليه السالم                                          * صاحل عليه السالم 

            إبراهيم و  إمساعيل عليهما السالم                            شعيب عليه السالم * 
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 ما النتائج المترتبة علىالسؤال الثامن 
 موقع مكة المتميز على طريق التجارة .1

 أدى ذلك إىل سيادة حرفة التجارة 

 اصبحت مكة من اكثر املدن مكانه جتارية 

 

 األقواسالسؤال التاسع اختر اإلجابة الصحيحة مما بين 
 فارس (   -العراق     -اليمن     -   شبه الجزيرة العربية)              كانت ..................مهدا للحضارات واألنبياء .1

 التجارة    (    -الصناعة          -الزراعة       -      الرعي)  كانت احلرفة السائدة يف البادية هي حرفة ............. .2

  سوريا    (    -العراق            -      الفرس     -  الروم  )     ................... املسيحية بدولة الديانةانتشرت  .3

  شرق (       –غرب                -      شمال    –) جنوب     قامت مملكتا احلرية والغساسنة فى ............. شبه اجلزيرة العربية .4

 شرق (       –        غرب        -مشال          –) جنوب      ............... شبه اجلزيرة العربيةتقع مدينتا مكة ويثرب  .5
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 العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ . أمام× ( العبارة الصحيحة  وعالمة )  أمام(        : ضع عالمة )        األولالسؤال 
 ( )        عليهما السالم إبراهيمبن  إمساعيلعدنان من ولد  إىل  ()ميتد نسب الرسول  .1

 ( )            ()كانت السيدة آمنه بنت وهب والدة الرسول  .2

 ( )         توفيت السيدة أمنه بنت وهب والدة الرسول وهو يف السادسة من عمرة      .3

 ( )       ليخرج مباهلا إىل الشام مع غالمها ميسرة () السيدة خدجية  إىل حممد  أرسلت .4

 ( )            األمنيفى شبابه بالصادق  ( ) عرف الرسول .5

 ( )          )كانت أول زوجة (  السيدة خدجية( )تزوج الرسول  .6

 ( )         فى شبابه يسعى للكسب احلالل من خالل رعيه لألغنام ()استمر الرسول  .7

 

 : اآلتيةالسؤال الثاني : اكمل الجمل 
  م عام الفيل  057  عام ( ) ولد الرسول .1

 مكةيف مدينة  من عام الفيل ربيع األول 12يوم االثنني املوافق ()ولد الرسول   .2

 سن الثامنةيف  ()وكان الرسول   أبو طالبعمه (كفله جد  الرسول )عبد املطلب  بعد وفاة    .3

 يثربودفن فى  الشاموالذى توفى  أثناء عودته من  عبد الله بن عبد المطلبهو  ()والد الرسول  .4
 سنوات 4   ومكث عندها سعدوهى من بنى  حليمة السعدية كانت مرضعة الرسول تسمى .5

  سعداربع سنوات عند مرضعته من بنى  ()عاش سيدنا حممد .6
 وفاطمةزينب  و رقية و  ام كلثوم  واربع بنات    القاسم  و  عبد اللهولدين هما  ()أجنبت السيد خدجية من الرسول  .7

 
 السؤال الثالث : بم تفسر :

 570 بعام الفيل ( ) تسمية العام الذى ولد فيه الرسول .1

  ارسل جيشا كبري يضم عدد من الفيلة*  الن يف هذا العام حاول أبرهة احلبشي هدم الكعبة 

 اهلل سبحانه وتعاىل حفظ الكعبة واهلك أبرهة وجيشه . 

 () حرص السيدة خديجة على الزواج من الرسول .2

   الن السيدة خدجية أعجبت بأخالق  وأمانه  وصفات النيب() 

 هدم الكعبة . الحبشيمحاولة أبرهة  .3
  .  ليصرف العرب عن زيارتها وتعظيمها ليتجهوا إىل كنيسته اليت بناها بأرض اليمن 

 بمالها  ()حرصت السيدة خديجة على ان يتاجر الرسول  .4

  بسبب ما عرف عن الرسول()  (  الطهارة -العفه  –رجاحة العقل  –الصدق  - من  )  األمانة 

  يتيمًا .       ولد الرسول  .5
  عودته من رحلة جتارية لبالد الشام. أثناءحيث توفى والده " عبداهلل بن عبداملطلب " قبل مولده ودفن فى يثرب 

 .   فرح عبد المطلب وبني هاشم بمولد الرسول  .6
 ألنه كان عطاء هلم من اهلل وتعويضا هلم عن فقد أبيه 

 المولد والنشأة (( )الدرس األول   ) محمد 
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  ( "محمد " اسم)    الرسول  اختيار  عبد المطلب جد .7
 ليكون حممودًا فى األرض والسماء 

    (   الى ديار بنى سعد الرسول  إرسال ) الصحراء (                     )    البادية لمرضعات في  أبنائهم إشراف مكةرسال إ .8
 الن العيش يف البادية يكسب األبناء 

   (رجاحة العقل   -  قوة البنيان    -   فصاحة اللسان     ) الرسوللذلك أرسل   .لديار بنى سعد 

 تؤكد انه سيكون له شأن عظيم ()كانت طفولة الرسول  .9
  كانت األربع سنوات اليت قضاها يف بنى سعد عند حليمة السعدية 

 سنوات خري وبركة لإلنسان واحليوان والنبات 

 للعمل في رعي األغنام رغم صغر سنه وهو في كفاله عمه.    خروج سيدنا "محمد" .10
  عليه وسلم " أن يكون عبئا عليه  أبو طالب كان فقريا كثري العيال فأبى "صلى اهلل الن عمه 

 هذا السن الصغري لريعى األغنام . يساعد عمه ، فخرج يف  فضل أن  

 
 السؤال الرابع  : ما النتائج المترتبة على :

 وهو فى سن السادسة ( )وفاة والده الرسول  .1
 كفله جدة عبد املطلب                                                                  

 الى البادية . إرسال الرسول .2
 العقل وقوة البنيان  ورجاحة  فصاحة اللسانالرسول  أكتسب. 

 .الرعيبحرفة عمل الرسول  .3
  (. الرمحة والعطف -الشجاعة  -التواضع  -) الصرب  كثري من الصفات منها الرعيتعلم من حرفة 

 "األمانة والصدق" .  في شبابه ب   عرف محمد  .4
  ترتب على ذلك ان لقب()" بالصادق األمني " 

 اليه السيدة خدجية ليتاجر مباهلا إىل بالد الشام مع غالمها ميسرة                أرسلت 

 

 لمن تنتسب األعمال التالية  :  الخامسالسؤال 

 ) جدة عبد المطلب (      طاف بالرسول حول الكعبة ومساه حممدا .1

 ( الحبشي) أبرهة        اولة هدم الكعبةخرج جبيشة حمل .2
 ) عام الفيل (  ()العام الذى أراد فيه أبرهة احلبشي هدم الكعبة والذى ولد فيه الرسول  .3

 )ميسرة (    الشام يفللتجارة  ()غالم السيدة خدجية خرج مع الرسول  .4

 ) عمه أبو طالب (     وكان فقريا كثري األبناء ()اسهم فى تربية الرسول  .5

 

 السؤال السادس :   ما رايك في :

 بيت عمه في وهو  األغنامللعمل يرعى   () خروج الرسول .1

  تصرف يدل على عزة نفس النيب() و  حتمله املسئولية وهو يف سن صغري 

  يومهمل يرضى ان يكون عبأ على عمه فخرج يعمل  ليساعد عمه ويكسب قوت 
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 األعمال اهم الشخصيات
 هاجم الكعبة باألفيال هلدمها ليحج الناس إىل الكنيسة اليت بناها يف اليمن أبرهة الحبشي

 أثناء رجوعة من التجارة من يثرب ()مات قبل مولد النيب  ()والد الرسول  عبد الله بن عبد المطلب

 توفيت وهو يف السادسة من عمره  ()ام الرسول  امنه بنت وهب  

 جد الرسول الذى توىل تربيته والذى مساه ) حممدا ( توفى وهو يف الثامنة  من عمره عبد المطلب

 عم الرسول الذى توىل تربيته ودافع عنه أبو طالب

 مرضعة الرسول من بنى سعد مكث عندها اربع سنوات حليمة السعدية

 أول من اسلم من النساء ()زوجة الرسول  السيدة خديجة

 أبناء الرسول األوالد  من السيدة خدجية عبد الله    –القاسم  

 زينب  و رقية  وأم كلثوم   و  فاطمه
 أبناء الرسول البنات  من السيدة خدجية

 غالم السيدة خدجية ) صاحب الرسول يف جتارة السيدة خدجية ( ميسرة

 

 

 

 األحداث اهم التواريخ
 ()مولد الرسول  570 عام  من ربيع أول    12

 عام الفيل ) حاول أبرهة هدم الكعبة باألفيال ( 570عام 
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 العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ . أمام× ( العبارة الصحيحة  وعالمة )  أمام(        : ضع عالمة )        األولالسؤال 
 ( )            إبراهيموعلى دين سيدنا  باإلجنيلكان ورقة بن نوفل عاملا  .1

 ( x)      ) اربع  مراحل(        خبمس مراحل ()مرت دعوة الرسول  .2

 ( x)     مواجهه () الجهر بدون اعتمدت املرحلة الثانية من مراحل نشر الدعوة اإلسالمية على اجلهر واملواجهة    .3

 ( )        يف مكان آخر للدعوة غري مكة بعد موت السيدة خدجية وأبى طالب ()فكر الرسول  .4

 ( x)      سنوات ( 3)    وأصحابه ومن سانده ملدة عامني ()قاطعت قريش الرسول   .5

   ( )       املعتديناعتمدت املرحلة الثالثة من مراحل نشر الدعوة اإلسالمية على اجلهر ومواجهه  .6

 ( )            () واملعراج تثبيتا وتكرميا للرسول اإلسراءكان   .7

 ( x)      ) رفضوا الدعوة واذو الرسول (      رحب أهل الطائف بدعوة الرسول     .8

 

 : اآلتيةالسؤال الثاني : اكمل الجمل 
   غار حراءوكان  يبتعد يف  40وهو يف سن  ( ) على الرسول ) سيدنا جربيل ( نزل الوحي  .1

 جهرًا (بعد ثالث سنوات من الدعوة بدأت دعوة الرسول ) .2

 لهب أبو عمه بينما كان من اشد املعارضني للدعوة طالب أبوفى دعوته عمه  ( ) ساند الرسول .3
 الطائفيف مكان اخر لنشر الدعوة غري مكة فقصد  ( )فكر الرسول  .4

 األقصى املسجد إىل الحرامواملعراج من املسجد  اإلسراءرحلة  بدأت .5

 

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  الثالثالسؤال 
 العشرين (     –الثالثني      –    األربعين   –) اخلمسني      فى سن ................ من عمره ()بعث الرسول  .1

 ( الطائف     –اليمن         –يثرب              –       الحبشة)  .........................كانت أول هجرة للمسلمني إىل  .2

 (ثقيف     –      هوازن   –    بنى النضري    –       قريش) ..........يلتمس النصرة من قبيلة  الطائفمدينة  ()قصد الرسول  .3

 عشر(       –مخسة          –أربعة                    –       ثالث)   استمرت الدعوة السرية ............... سنوات .4

 

 : بم تفسر : الرابعالسؤال 
 غار حراء إلى  ( ) خروج الرسول .1

  يتأمل فى خلق اهلل وليتعبد فيه 

  األولىوحاربتها منذ اللحظة  ()الرسولقريش لدعوة ومعارضة رفض  .2

  بني القبائلظنت قريش ان الدعوة تهدد مصاحلها ومكانتها 

   وأجدادهم  أباءهمختالف دين  اإلسالميةان الدعوة كما 

 دار األرقم بن أبى األرقم ( ( )أهمية دار األرقم بن أبى األرقم في اإلسالم                  )اختار الرسول  .3

  الن الرسول() اختارها  لكل يتعلم فيها املسلمني مبادئ الدين اإلسالمي 

  اإلسالمكانت أول مدرسة يف 

 

 ( ()الدرس الثاني    )   بعثه سيدنا محمد 
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  تسمية العام العاشر من البعثة بعام الحزن. .4
 .بسبب  فقده ألكرب املساندين له حيث توفى عمه أبي طالب وبعده توفيت زوجته السيدة خدجية 

 الحبشة لهجرة المسلمين ( ()) اختيار الرسول   الحبشة إلىالمسلمين  بعض  هجرة .5

 بسبب اشتداد إيذاء قريش للنيب وأصحابه 

  عندهأحد  مال يظل"  النجاشيالن بها  ملك عادل " أمرهم باهلجرة إىل احلبشة 

 حصار قريش للمسلمين ومقاطعتهم . .6
 االسالمية* القضاء على الدعوة  األصنام  والعودة لعبادة  لإلسالمعلي ترك الدعوة  وأصحابهالرسول  إلجبار 

 إلى الطائف (   ) رحلة الرسول    الطائف . إلى    خروج الرسول .7
  رغبة الرسول   بسبب إصرار قريش على رفض الدعوة* للبحث عن مكان آخر لنشر الدعوة االسالمية 

 يلتمس النصرة من قبيلة ثقيف  خرج إىل الطائف 

 ( ) رحلة اإلسراء والمعراج في رحلة اإلسراء والمعراج .  اصطحاب جبريل علية السالم للرسول .8
  الن اهلل أرد أن يسرى عن سيدنا حممد "بعد فقده عمه" أبو طالب" وزوجته "خدجية 

  يف الطائف . أذىمن  مر بهختفيفا له عما 

 قب أبو بكر بالصديقل .9

  رحلة اإلسراء واملعراج يفألنه صدق الرسول 
 

 : لمن تنسب األعمال التالية :  الخامسالسؤال 
 )ورقة بن نوفل (     هذه األمة نيبواخربه بأنه سيكون  ()طمأن الرسول  .1

 ) السيدة خديجة(         أول من اسلم من النساء .2

 ) على بن أبى طالب (      سنوات 10كان أول من اسلم  من الصبية وكان عمره  .3

 ) زيد بن حارثه (         أول من اسلم من املوالي .4

 بكر الصديق () أبو      ()من اسلم من الرجال وكان من صحابه الرسول  أول .5

 ( النجاشي)    ملك عرف بالعدل وهاجر إىل بالدة بعض املسلمني هربا من أذى قريش .6

 ) السيدة خديجة(  يعني على نوائب احلق (  -حيمل الكل    –عددت للبنى صفاته  انه ) يصل الرحم    .7
 

 : ما النتائج المترتبة على   السادسالسؤال 
 ) الجهر بالدعوة اإلسالمية ( الصفامن على جبل  لدعوته إعالن الرسول  .1

  بدأت مرحلة احملنة واالبتالء للرسول   .    *.أعلنت قريش رفضها لدعوته وحاربتها منذ البداية 

 بداية الدعوة . فيالمشركين للمسلمين  إيذاءاشتداد  .2
  أشار الرسول() .رغبه الرسول يف مكان اخرب للدعوة ) غري مكة ( * على املسلمني باهلجرة إىل احلبشة 

 حاول التماس النصر من قبيلة ثقيف بالطائف 

 ألموال وزعامة قريش . رفض الرسول  .3
    حصار املسلمنيجلئت قريش إىل 

   استمرت املقاطعة ثالث سنوات   (   بين هاشم وبين عبداملطلب من يقف جبوار املسلمني من )مقاطعة    
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  "خديجة" و"أبو طالب" . وفاة السيدة .4
    النيبحزن                         . تسمية العام العاشر من البعثة بعام احلزن .    *          لوفاتهما حزنًا شديدًا 

   فقد الرسول            . حبث الرسول عن مكان آخر للدعوة وهو الطائف  اكرب املساندين *           

         

 : أيد باألدلة التاريخية على صحة ما يأتي   السابعالسؤال 
 معارضة قريش للدعوة اإلسالمية .1

  إيذاء الرسول()            تعذيب املسلمني   *     واتهامه بالسحر والكذب 

  عرض األموال  والزعامة على الرسول() ليرتك الدين   

  ) فرض احلصار واملقاطعة على بنى هاشم وبنى عبد املطلب ) ثالث سنوات 

 مراحل بأربع  ()مرت دعوة الرسول   .2

 من البعثة حتى السنة الثالثة (   مرحلة سرية الدعوة ( 

 من السنة الثالثة حتى اهلجرة ( ( عالنية الدعوة )   اجلهرية مرحلة ( 

 ( حتى السادسة   السنة الثانية من اهلجرة) من  مرحلة مواجهه املعتدين على الدعوة 

 بدأت بعد صلح احلديبية ( مرحلة عاملية الدعوة ومواجهه من يقف ضد نشرها ( 

 موقف قريش من رحلة اإلسراء والمعراج .3

  كذبت قريش النيب() 

 
 : ماذا يحدث اذا   الثامنالسؤال 

 وثنيًا  كان النجاشي ملك الحبشة ظالما .1
   مل يأمر الرسول()    املسلمني اهلجرة إىل احلبشة 

 ()وافقت قبيلة ثقيف على دعوة الرسول  .2
 أصبحت الطائف مركز الدولة اإلسالمية ومكان نشر الدعوة اإلسالمية 

 في مكة فقط اإلسالماكتفى الرسول بالدعوة لدين  .3

 استمرار إيذاء قريش للمسلمني*     استمرار قريش فى رفض دعوته 

  اإلسالميةعدم قيام الدولة 

 
 في  :: ما رايك    التاسعالسؤال 

 موقف قريش من الدعوة اإلسالمية .1
 هو موقف عدائي من اللحظة األوىل خوفا من فقدان مكانتها العالية بني القبائل 

  الن كان النيب()  معروف عند قريش بالصادق األمني فكانت متأكدة انه جاء باحلق 

  ولكن اخلوف من فقدان قريش مكانتها عملوا على مهامجة الرسول() 
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  يأتياذكر موقفا يدل على كل عبارة مما   العاشرالسؤال 
 اإلسالمفى  المرأة أهمية .1

  تطمن الرسول وتذكره بصفاته احلميدة فأخذتموقف السيدة خدجية عندما جاءها الرسول يرجتف 

 األمةهذه  نيبواخربها بأنه  ابن عمها ورقة بن نوقل إىل أخذته 

 اإلسالميةلهب للدعوة  أبوعداء  .2
  اإلسالم إىلجبل الصفا ليدعو الناس  إىلعندما صعد الرسول 

  مجعتنا ) فتوعده اهلل بالعذاب ( اهلذأقال له عمه تبا لك 

 

 اكتب ما تشير اليه العبارات التالية الحادى عشرالسؤال 
 ( )الوحى    اهلل على األنبياء عن طريق جربيل عليه السالمما ينزله  .1

  غار حراء ()     املكان الذى نزل فيه الوحى على سيدنا حممد .2

 ) الدعوة السرية (   ثالث سنوات بدا فيها الرسول بدعوة املقربني منه تاستغرقمرحلة  .3

 الصفا () جبل     الناس إىلاملكان الذى صعد اليه الرسول واعلن دعوته  .4

 ) قريش (     قبيلة مبكة كانت من اشد املعارضني لدعوة الرسول  .5

 ) الطائف (     مدينة قصدها الرسول ليلتمس النصرة من قبيلة ثقيف .6

 ) عام الحزن (    طالب أبوعام توفيا فيه السيدة خدجية زوجة الرسول وعمه  .7

 األرقم (دار األرقم بن أبى )       كانت أول مدرسة فى اإلسالم .8

 
 

 

 األعمال اهم الشخصيات
 بشرها بان الرسول سيكون نيب هذه األمة –على دين إبراهيم  –ابن عم السيدة خدجية  ورقة بن نوفل

 من اسلم من الرجال  أول –وصدقه يف دعوته  ()صاحب الرسول  أبو بكر الصديق

 من اسلم من الصبية أول  ()ابن عم الرسول  على بن أبى طالب  

 خادم الرسول   أول من اسلم من املوالي زيد بن حارثه  

 اإلسالمداره لتكون أول مدرسة يف  ()اختذ الرسول  األرقم أبىبن  األرقم

 وصد عنه أذى املشركني ()دافع عن الرسول  أبو طالب

 ووقف ضد دعوته ()هاجم الرسول   ()عم أبو الرسول  أبو لهب

 هاجر اليه  بعض املسلمني –ملك احلبشة الذى ال يظلم عنده احد  الملك النجاشي       

 إىل اإلسالم ()رفضوا دعوة الرسول  اهل الطائف
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 العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ . أمام× ( العبارة الصحيحة  وعالمة )  أمام(        : ضع عالمة )        األولالسؤال 
 ( )           للهجرة ببيعيت العقبة األوىل والثانية ( )مهد الرسول  .1

 ( )            كان مصعب بن عمري أول سفري يف اإلسالم .2

 ( x)      (أبو بكر الصديق  )  على بن أبى طالب ( يف هجرته إىل يثرب اصطحب الرسول ) .3

 ( )           وأبى بكر فى غار ثور ملدة ثالث ليال اختباء الرسول  .4

 ( x)      )عبد الله بن أبى بكر (       عمر بن اخلطاب بتتبع أخبار املشركني أثناء اهلجرة()كلف الرسول  .5

 ( )          سبيل نشر الدعوة يفالصعاب  وأصحابه ( ) حتمل الرسول .6

  ( )           إليهم من مكةار باملهاجرين الذين وفدوا صرحب األن .7

  

 : اآلتيةالسؤال الثاني : اكمل الجمل 
 () واتفقوا على قتل الرسول  دار الندوةأجتمع زعماء قريش فى  .1

 ليكون دليال له هو وأبى بكر فى اهلجرة  بد الله بن اريقط ع  ()استأجر الرسول   .2

 بإحضار الطعام أسماء بنت أبى بكركلف  ثورأثناء وجود الرسول فى غار  .3
 يثرب(من مكة إىل هاجر الرسول) .4

 بناء أول مسجد                                                              فى يثرب  ( )أول ما قام به الرسول  .5

 و أموالهم و دور عبادتهم (   حرية العقيدة ) الدينمن بنود صحيفة املدينة تأمني الرسول لليهود على  .6

 لغري املسلمني العبادة  والعقيدة  نصت صحيفة املدينة على حريه  .7

 طالب أبىعلى بن  أهلها إىل األماناتليخدع املشركني ويرد  ( ) النيبنام على فراش  .8

 

 السؤال الثالث  : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
 ( اليهود  –الوثنيني        –املسلمني       -) املسيحيني        ...........................كان اخطر فئة يف املدينة هي  .1

  احلبشة  ( -الطائف        -مكة           -           يثرب)            قيام الدولة اإلسالمية فى ................ ( )اعلن الرسول  .2

 الرابعة  ( -الثالثة       -  الثانية   -) األوىل                   بعد بيعة العقبة ... ()أصبحت يثرب مهيأة الستقبال الرسول  .3
 

 : بم تفسر : الرابعالسؤال 
 نفسه على الوفود فى موسم الحج ( ) عرض الرسول .1

  ويطلب منهم النصرة واملساعدة لتبليغ رسالة ربه  اإلسالم إىلليدعوهم 

 للمسجد في المدينة بعد الهجرة ()اقامة الرسول  .2

  اإلسالمي* مدرسة لتعليم مبادئ الدين   * دار للعبادة  يكون مقر للحكمحتى 

 ذهاب "مصعب بن عمير "مع أهل يثرب بعد بيعة العقبة األولى . .3
 . لُيعلم من أمن منهم أمور الدين اإلسالمي 

 .   قيام زعماء قريش بتدبير مؤامرة لقتل الرسول  .4
  ألن قريش أدركت خطورة جتمع املسلمني فى يثرب 

  فسعت ملنع الرسول . من اللحاق بهم لذلك حاولوا قتله 

 ( الهجرة وبناء الدولة )  الدرس الثالث  
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 بالنوم في فراش الرسول على بن ابى طالب  قيام سيدنا .5

    خلداع املشركني 

 أبى بكر" من مكة لم تكن باألمر الهين علي قلوبهم. وصحبه" هجرة الرسول  .6
 . ألنها موطنهم وأحب البالد إليهم ولكنها التضحية يف سبيل اهلل 

 المدينة فيعلى بن ابى طالب  ترك الرسول  .7

 حتى يرد االمانات اىل اصحابها 

 لعامر بن فهيره برعي األغنام حول غار ثور تكليف الرسول  .8

  حتى خيفى أثار أقدام الرسول  وأبى بكر الصديق 

 لصحيفة المدينة إصدار الرسول  .9

  الن أراد الرسول() ان يضع قانون حيدد واجبات وحقوق كل من يقيم يف املدينة 

 حتديد عالقة من يقيم يف املدينة مبن هم خارجها 

 وضع فيها بنود خاصة لليهود امنهم فيها على دينهم وحياتهم ودور عبادتهم 

 فى المدينة .  واألنصاربين المهاجرين خى الرسول آ .10
  والتعاون بني املسلمني فى املدينة . واآلخاءليسود احلب 

 ( بسبب)   الهجرة في  () نجاح خطة الرسول .11

    التوفيق والعناية  من اهلل                                *  السرية التامة 

  التخطيطالتخطيط اجليد                                              *  اختيار األشخاص  القادرين  على تنفيذ 

 أنهابسبب  يثرب إلىمعارضة قريش هجرة الرسول والمسلمين  .12

 ادركت خطورة جتمع املسلمني يف يثرب 

  يثرب وتهديد مكة يفزيادة قوة املسلمني وإقامة دولة إسالمية اخلوف من 
 

 : ما النتائج المترتبة على :  الخامسالسؤال 
 بيعه العقبة الثانية .1

 ال الرسول بأصبحت يثرب مهيئة الستق  * أمر الرسوليثرب )املدينة(. إىل أصحابه باهلجرة  

  خارج مكة. اإلسالمبداية نشر كانت 

 األولىبيعة العقبة  .2

 (ترتب علي ذلك أن أرسل الرسول مصعب بن عمري )يثرب ليعلمهم أمور دينهم  إىل 

 يثرب إلىهجرة المسلمين  .3

  قيام دولة الرسول ترتب علي ذلك  () يف املدينة 

 للمسلمني مكان آمن ميارسون فيه شعائرهم الدينية دون خوف ، اصبح 

   أخذ الرسول( ) الدولة اإلسالمية. أركانيؤسس  

 (      وضع مبادئ التعايش مع اآلخر    *         املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار  *    بناء املسجد  )  

 ()الثقة الالمحدودة في نصر الله لنبيه  .4

  إصرار النيب() استكمال اهلجرة إىل مدينة يثرب*   يف استكمال نشر الدعوة اإلسالمية 
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 استمرار اعتراض قريش عن الدعوة اإلسالمية .5

 اهلجرة إىل يثرب ال نه علم ان الدعوة  اإلسالمية يف مكة لن تنتشر يف ظل أذى املشركني الرسول قرر 

 ادراك قريش خطورة تجمع المسلمين في يثرب .6
  ترتب عليه ان سعت قريش ملنع الرسول() من اللحاق بهم 

  اجتمعوا يف دار الندوة واتفقوا على قتل الرسول() 

 
 

 النتائج  -شروط البيعة  –للرسول  المبايعينعدد  –السنة والثانية من حيث     األولى: قارن بين بيعة العقبة   السادسالسؤال 
 بيعة العقبة الثانية األولىبيعة العقبة  المقارنة أوجه

 الثالث عشر من البعثةالعام  الثاني عشر من البعثةالعام  التاريخ

 ثالثة وسبعني رجاًل و امرأتني من أهل يثرب من يثرب (من األوس  2من اخلزرج  10 )رجاًل  12 المبايعينعدد 

 
 شروط البيعة

 ال يشركوا باهلل شيئًا وال يسرقون وال يزنون

 أوالدهم وال يعصونهال يقتلون 

بايعوه على محايته ونصرته إن هاجر إليهم فبايعهم 

 ( )الرسول 

 
 النتائج

 معهم مصعب بن عمري ليعلمهم أمور دينهم ارسل

 مأول سفري فى اإلسال

 املسلمني باخلروج إىل يثرب ()امر الرسول 

 وأصحابه (الرسول )أصبحت يثرب مهيئة الستقبال 

 
 السابعالسؤال 

 ( فى ضوء هذه العابرة وضح)   اإلسالميةيثرب بدأت رحلة جديدة للدعوة  ( )بدخول الرسول 
 في المدينة  ( ()) أركان  دولة الرسول   يثرب . في اإلسالمقامت دولة  التي ) األركان (  األسسما  .1

 اآلخرين* مبادئ التعايش مع                       واألنصاربني املهاجرين  املؤاخاة*                          بناء املسجد 

 اإلسالميةالمسجد فى الدولة  أهمية .2

  مدرسة لتعليم مبادئ الدين اإلسالمي*                                      دارًا للعبادة. *                                    مقرًا للحكمكان 

 ()كتبها الرسول  التيصحيفة المدينة  أهمية ما هى .3

  الن أراد الرسول() ان يضع قانون حيدد واجبات وحقوق كل من يقيم يف املدينة 

 حيث كانوا أخطر فئة يف املدينة .اليهود  ليأمن شر بنود خاصة باليهود  ) الدستور (  تضمنت الصحيفة 

 كان البنود تأمني لليهود على دينهم  و أمواهلم و دار عبادتهم 

 المستفادة من الهجرة إلى يثرب ما هي الدروس .4
  خرج الرسول ( التضحية يف سبيل اهلل() ) واملسلمون من مكة وكانت احب بالد اهلل هلم 

  الثقة يف نصر اهلل لرسوله()  واملسلمني 

  ذهاب الرسول ( اللجوء إىل احللول عندما تكثر املشاكل() ) إىل ارض أخرى لينشر الدعوة اإلسالمية 
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 اكتب مدلول العبارات التالية   الثامنالسؤال 
  ) المهاجرين (       يثرب إىلاهل مكة الذين هاجروا  .1

 ( األنصار)     ومحوه وامنوا بدعوته ()اهل يثرب الذين بايعوا الرسول  .2

 ) البيعة (   اجلهاد أومعني مثل احلماية  بأمراتفاق يتعهد فيه لشخص ما  أوعهد  .3

 )صحيفة المدينة (    بينه وبني اليهود يف املدينة ()الكتاب الذى كتبه الرسول  .4

 
 أيد باألدلة كل من العبارات التالية    التاسعالسؤال 

 لمكة. شدة حب سيدنا "محمد"  .1
  ما حينما خاطبها رسول اهلل عند خروجه منها قائاًل "ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولوال أن قومي أخرجوني  منك

 سكنت غريك".

 جديد لنشر دعوته بعد رفض قريش واهل الطائف لدعوته أسلوبفى  ()فكر الرسول  .2
  اخذ الرسول()    فى موسم احلج يعرض نفسه على احلجاج والوفود 

                      يطلب منهم الدخول فى اإلسالم والنصر واملساعدة لتبليغ رسالة ربه 

 حريصا على رد األمانات إلى أهلها قبل هجرته إلى يثرب ()كان الرسول  .3
 كلف على بن أبى طالب البقاء  فى مكة لريد األمانات إىل أهلها 

 اإلسالم يقر مبدأ التعايش مع اآلخر .4
  ليحدد حقوق وواجبات كل من يقيم باملدينة مسلمني وغري مسلمني املدينةكتب صحيفة 

 تهمامن اليهود على دينهم وأمواهلم وعباد 

 

 يحدث اذا اماذ     العاشرالسؤال 
 من البعثة 13لم تتم بيعة العقبة الثانية في العام  .1

  عدم هجرة الرسول() اإلسالميةعدم بناء الدولة *     واملسلمني إىل يثرب 

 لم يؤخى الرسول بين المهاجرين واألنصار .2
  كان من الصعب ان يعيش اهل مكة واهل املدينة يف سالم 

  عدم قيام الدولة اإلسالمية*    عدم وجود احلب والتسامح بني املهاجرين واألنصار 

 ) دستور المدينة ( لم يقم الرسول بإصدار صحيفة المدينة .3

 عدم وجود  قوانني حتدد حقوق وواجبات من يقيم يف املدينة 

 كان ستقوم الصراعات بني اهل املدينة واملهاجرين مع اليهود 

 ء الدولة اإلسالمية يف ظل الصراعات مع اليهودكان من الصعب بنا 

 

 عشر     ما رايك في  : الثانىالسؤال 
 الهجرة أثناءطالب  أبىموقف على بن  .1

  طالب أبىموقف يدل على بطولة وفدائية سيدنا على بن 

  ليخدع املشركني النيبمل خيف على حياته ونام يف فراش 
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 األعمال اهم الشخصيات
  اإلسالمسفري يف  أول مصعب بن عمير

 دليل الرسول يف اهلجرة عبد الله بن اريقط

 اإلسالميف  فدائي أول ()نام يف فراش الرسول  طالب أبىعلى بن 

 يف اهلجرة ()صاحب الرسول  أبو بكر الصديق

 كان يتتبع أخبار املشركني   عبد الله بن أبى بكر

 بكر الصديق    وأبو  ()كانت تقوم بإحضار الطعام للرسول  أسماء بنت أبى بكر        

 يرعى األغنام حول الغار ليخفى أثار عبد اهلل والسيدة أمساء   عامر بن فهيره      

 هم الذين هاجروا من مكة إىل يثرب        المهاجرين

 ()اهل يثرب ) املدينة املنورة (  الذين نصروا الرسول   األنصار
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 العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ . أمام× ( العبارة الصحيحة  وعالمة )  أمام(        : ضع عالمة )        األولالسؤال 
 ( )          غزوات ()تسمى املعارك اليت خاضها املسلمني بقيادة الرسول  .1

 ( )           هجرية 6وقريش عام  ()كان صلح احلديبية بني الرسول  .2

 ( x)      نقضت قريش عهدهم ()   ()وقعت أحداث مكة عندما نقض اليهود عهدهم مع الرسول  .3

 ( x)      هوازن وثقيف ()   يف غزوة حنني  بعد فتح مكة لقتال قبيليت األوس واخلزرج ( )خرج الرسول  .4

 ( )          هجرية 5ضد املسلمني سنه  األحزابقام يهود بنى النضري بتحريض  .5

 ( x)      ( ) الروم      هــ  9كانت مدينة تبوك خاضعة للفرس قبل  .6

 ( )        هجرية 11إىل جوار ربه يوم االثنني الثاني عشر من ربيع األول عام  ()انتقل الرسول  .7

( )             هجرية    10   كانت حجة الوداع عام .8

  

 : اآلتيةالسؤال الثاني : اكمل الجمل 
 السراياإىل املشركني ومل حيضرها تسمى ( )محالت وجهها الرسول  .1
 لقتال املشركنيالرضوان يف بيعة ( )هـ فبايع املسلمني الرسول  6عام  عثمان بن عفانأشيع خرب قتل  .2

 اإلسالمية الدعوة عالميةبدأت منذ صلح احلديبية مرحلة  .3

 من املدينة فحرضوا قريش وحلفائها على قتال املسلمني يف غزوة اخلندق بنى النضيريهود  ()اخرج الرسول  .4

 دورا مهما فى صلح احلديبية ) التهدئة بني الرسول والصحابة ( ()زوجة الرسول  ام سلمةكانت للسيدة  .5
 

 
 القوسين السؤال الثالث  : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين

 يثرب (     –    الروم       –  الطائف    -      مكة)      هجرية 8عام  .....................مت فتح  .1

 تبوك (      –     بدر      –اخلندق      -) احد       كانت غزوة ........ هي أول انتصار عسكري للمسلمني على املشركني .2

 عثمان بن عفان ( –على بن طالب  -  )  عمر بن الخطاب.........      .اجلزيرة العربية على يد اخلليفةانتهى الوجود اليهودي من شبه  .3

 ( تبوك     –بدر           –حنني      -) احد          ()تعد غزوة .............. آخر غزوات الرسول  .4

 تبوك (     –بدر           –   الخندق   -) احد        من يهود بنى قريظة بعد غزوة .............( )ختلص الرسول  .5

 

 : بم تفسر : الرابعالسؤال 
 عزوة "بدر" رغم قلة عددهم . فيانتصار المسلمين  .1

  أخذهم بأسباب النصر*     بسبب قوة إميانهم 

 ) تحول النصر إلى هزيمة في غزوة احد ( هجرية 3عام  هزيمة المسلمين فى يوم احد .2

  بسبب خمالفة الرماة  أوامر الرسول  جبمع الغنائم  وانشغلواوتركوا أماكنهم 

  فانهزم املسلمني بعد النصرانتهز خالد بن الوليد الفرصة  ودار من خلف اجلبل و انقض جبيشه علي املسلمني. 

 هجرية 5غزوة "الخندق" .  فيانتصار المسلمين  .3
  .ألن اهلل أرسل عليهم رياحا عاصفة اقتلعت خيامهم وقذف فى  قلوبهم الرعب 

     . وجود اخلندق الذي محى املدينة حيث فشل املشركني يف عبوره لذلك كان النصر حليف املسلمني 

 (  ()الدرس الرابع  ) غزوات الرسول
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 سبب قيام صلح الحديبية .4

  الرسول   هارسلبسبب اشاعه خرب وفاه عثمان بن عفان الذى   من اجل التفاوض مع قريش لدخول مكة 

  أسرعت قريش إىل عقد صلح مع الرسول حتى تتجنب الصدام مع املسلمني 

 هجرية 8 تعد هزيمة حنين درسا مهما للمسلمين .5
 بسبب اغرتار املسلمني بكثرة عددهم  فانهزموا 

 ( هجرية 8) فتح المسلمين لمكة عام   هجرية 8بجيشه لفتح مكة .  توجه الرسول  .6

  بسبب نقض قريش عهدها مع الرسول بتحالفها مع قبيلة بكر ضد قبيلة خزاعة املتحالفة مع الرسول . 

 قاموا بقتال قبيلة خزاعة 

 (   حدوث بيعة "الرضوان )    المشركين يوم "الحديبية"  على قتال أصحابه   الرسول مبايعة .7
    بسبب شيوع خرب مقتل عثمان بن عفان . 

    كان قد أرسله الرسول  فريضة العمرة هذا العام  أداءمن أجل التفاوض مع قريش من اجل 

 

 : ما النتائج المترتبة على :  الخامسالسؤال 
 احد غزوةالرسول فى  ألوامر الرماةمخالفة  .1

 استغل خالد بن الوليد الفرصة واستدار من خلف اجلبل وانقض جبيش املشركني على املسلمني 

   حتول نصر املسلمني إلي هزمية.       

 نقض يهود بنى قريظة العهد الذى كان بينهم وبين الرسول  .2

  توجه الرسول اليهم وحاصرهم وامر بإخراجهم من املدينة بسبب غدرهم وخيانتهم 

 ة () اعتداء قريش وقبيلة بكر على قبيلة خزاع فى العام الثامن من الهجرة . نقض قريش عهدها مع السول  .3
 جيشا يتكون من عشرة آالف مقاتل  توجه الرسول إىل مكة لفتحها على رأس 

  دخل الرسول مكة وفتحها دون قتال 

 هـ8فتح مكة عام  .4
 عفا عن مجيع أهلها 

  ويبايعونه على السمع والطاعةاإلسالم  يفأتى الرجال والنساء إىل الرسول للدخول 

 الرسول في غزوة حنين موقف .5

  املسلمني إىل انتصار بسبب ثبات الرسولحتول هزمية 

  على املشركني انتصروا و  فاجتمعوا بالنداء على املسلمني العباسامر عمه 

 

 : ىما يلالتاريخية على  باألدلةيد أ:   السادسالسؤال 
 العفو عند  المقدرة ( ()) كان من صفات الرسول   اهل مكة بالرحمة والرضا  ( )عامل الرسول  .1

  الرسول  فتحعندما  مكة دون قتال 

   أذوه وأخرجوه منها  الذينعفا عن أهلها 
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 ) أهمية صلح الحديبية بالنسبة للمسلمين ( كان صلح الحديبية فتحتًا مبينا على المسلمين .2
  بدأ الرسول ( )                                  يف إرسال الرسل للملوك والرؤساء يدعوهم إلي اإلسالم 

  دأت مرحله نشر الدعوة عامليًا .     ب 

  تبليغ الدعوة ونشر مبادئهامواجهه كل من كان يقف أمام 

 مبدا الشورى في الدولة اإلسالمية ( ) أسس الرسول  أثناء الغزوات. أصحابهيستشير كان الرسول  .3
  إىل املشركني بدر أبار من اقرب بئرأشار عليه احلباب بن املنذر أن يعسكر عند أستشار الرسول أصحابه ف   : غزوة بدر.  

   : وافق الرسول غزوة اخلندق ()   على اقرتاح "سلمان الفارسي" حبفر خندق 

 دعوة عالمية للناس كافة. اإلسالميةالدعوة  .4
   يف إرسال الرسل للملوك والرؤساء يدعوهم إلي اإلسالم  بعد صلح احلديبية بدأ الرسولحيث 

 بدأت مرحله نشر الدعوة عامليًا من هنا  

  اإلسالمعهد "اخللفاء الرشدين" لنشر  يفخاضها املسلمني خارج شبه اجلزيرة العربية  اليت اإلسالميةالفتوحات. 

 هزيمة المسلمين؟ فيغزوة احد سببًا  في أن مخالفة أوامر الرسول  .5
   وأمرهم بعدم ) جبل أحد( راميًا للوقوف علي جبل يشرف علي أرض املعركة  50اختار الرسول : فى غزوة أحد

 التحرك من أماكنهم إال بأمره

  عندما دارت املعركة وانتصر املسلمون يف بدايتها ختلى الرماة عن مواقعهم وانشغلوا جبمع الغنائم اليت تركها العدو 

  هزمية. إىل، وحتول النصر خلف اجلبل و انقض جبيشه علي املسلمنيانتهز خالد بن الوليد الفرصة ودار من 

 
 منهم ()مع توضيح كيف تخلص الرسول     ()وضح كيف غدر اليهود بالرسول :   السابعالسؤال 

 

 التخلص منهم السبب الفئة
 *أخرجهم الرسول من املدنية  غدروا وخانوا الرسول* يهود بنى النضير
 العهد مع الرسول  أثناء غزوة األحزاب   ا*نقضو يهود بنى قريظة

 انضمامهم للمشركني*
 *حاصرهم وامر بإخراجهم من املدينة

 طون فى خيرب املؤامرات والدسائس *كانوا خيط يهود خيبر

 حتريض القبائل ضد املسلمني*

 

 *حاصر الرسول خيرب 

 *استسلم  كل حصون اليهود  فى خيرب

مقابل إخراج نصف *إبقائهم يزرعون يف األرض 

 ما يزرعون للمسلمني
 

  يحدث اذا : ماذا    الثامنالسؤال 
 فى غزوة احد ( ) النبي أوامرالمسلمون  أطاع .1

   انتصر املسلمني  

 فى غزوة الخندق ( ) النبيالتزم اليهود بعهدهم مع  .2
  عدم حصار املسلمني من  الداخل 
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 األحداث التاليةما الدروس المستفادة من    التاسعالسؤال 
 

 الدروس المستفادة الحدث
 احرتام العقود واملواثيق             هجرية 6صلح الحديبية عام 

 أهمية دور املرأة فى اجملتمع اإلسالمي 

 عدم رد اإلساءة              هجرية 8فتح مكة عام 

  التسامح والعفو عند املقدرة 

 

 التاليةلمن تنسب األعمال :   العاشرالسؤال 
 أبو سفيان()    غري طريقه بالقافلة إىل أراد املسلمني اعرتاضها فنجا من أيدهم .1
 الحباب بن المنذر()  بأن يعسكر عند ادنى بئر من أبار بدر إىل املشركني () أشار على الرسول .2

 )عبد الله بن بن سلول(    اجليش يف غزوة احد ثزعيم املنافقني الذى رجع بثل .3
 )خالد بن الوليد( مض عليهقالرماة املسلمني ألماكنهم يف احد واستدر خلف اجلبل واناستغل ترك  .4

  )سلمان الفارسي(    هـ 5حبفر اخلندق حول املدينة عام  () أشار على الرسول .5

 ( ())الرسول     امر بإخراج يهود بنى قريظة من املدينة بعد غزوة اخلندق .6

 ) عثمان بن عفان (  هـ 6إىل قريش أثناء ذهابه ملكة ألداء فريضة العمرة عام  ()أرسله الرسول .7

 ( ()) العباس عم الرسول     ان ينادى على املسلمني يف غزوة حنني () أمره الرسول .8

 
 

 األقواس: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين    الحادى عشرالسؤال 
 حنني (     –   الخندق     –   احد    -        ) بدر              حاصرت قريس املسلمني شهرا كامال أثناء غزوة ............  .1

 تبوك (     -     بدر     –    حنين   –   ) احد                حتول موقف املسلمني من اهلزمية إىل النصر يف غزوة .........  .2

 اليهود ( –الفرس  – الروم –) قريش           هجرية 9جيشا كبريا لقتال ............ يف غزوة تبوك عام   ()اعد الرسول  .3

 

 السؤال الثاني عشر : اذكر شورط صلح الحديبية
  يؤجل دخول املسلمني إىل مكة للعام القادم*     سنوات 10إيقاف احلرب ملدة 

   من ارد أن يدخل فى حلف الرسول()   دخلت قبيلة  خزاعة فى حلف الرسول ( دخل()) 

  ) من أراد ان يدخل يف حلف قريش دخل  ) دخلت  قبيلة بكر يف حلف قريش 

  من يأتي من قريش إىل الرسول *   من يأتي إىل قريش من املسلمني ال ترده() يرده 

 

 السؤال الثالث عشر : ما رايك في 
 موقف الرسول من المشركين يوم فتح مكة .1

  موقف يدل على مساحة وعفو النيب() 

  يدل على أخالق النيب()  وتطبيق مبدأ العفو عند املقدرةمع الذين حاربوه 

 مل يرد النيب اإلساءة باإلساءة 

 



 

 الشيتات مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (( 01226084618وليد نصرى ) 

 الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  

حة
صف

ال
2
1

 

 الدروس المستفادة  (   -النتائج    –السبب  –قارن بين غزوة  بد ر و غزوة  احد من حيث   )   التاريخ  :: المقارنات عشر السؤال الرابع
 احد بدر أوجهه المقارنة

 هجرية 3عام   هجرية 2عام   التاريخ

 قريش ضد املسلمني  قريش ضد املسلمني  األطراف

أصحابه العرتاض قافلة قريش القادمة من الشام ) اسرتداد بعض أموال  ( )ارسل الرسول   السبب

 علم أبى سفيان فغري اجتاه وجنا من املسلمني   املسلمني (

 أرادت قريش مقاتلة املسلمني 

                    االنتقام من املسلمني بسبب غزوة بدر 

 وانتصار املشركنيهزمية املسلمني   هزمية املشركني انتصار املسلمني  النتائج

الدروس 
 المستفادة

    حسن معاملة األسرى يف احلروب       التأكيد على مبدأ الشورى * 

 النصر يأتي من عند اهلل وال يعتمد على القوة  أو كثرة العدد 

 البد من إطاعة القائد فى املعركة 

 

 الدروس المستفادة  (  -النتائج    –السبب  –قارن بين غزوة  الخندق  ر و غزوة  خيبر من حيث   )   التاريخ 
 خيبر ) األحزاب ( الخندق أوجهه المقارنة

 هجرية 7عام   هجرية 5عام   التاريخ

 املسلمني ضد يهود خيرب  املسلمني  ضد قريش وحلفائها     األطراف

 ()قيام يهود بنى النضري  بتحريض قريش والقبائل اجملاورة  على قتال الرسول     السبب

    استجابت قريش وحلفائها من القبائل اجملاورة  واتفقوا على مقاتله الرسول() 

 أراد الرسول فتح خيبر ليأمن شر اليهود ويقضى عليهم  )   ألنها(   : 

 كانوا خيططون فيه املؤامرات والدسائس ووكر للمكر واخليانة 

   كان مأوى ملثريي الشغب من اليهود 

 انتصر املسلمني بفضل اهلل تعاىل   النتائج

  غدرهم وخيانتهم للعهدختلص النيب من يهود بنى قريظة بسبب 

 أخرجهم من املدينة 

 )   انتصر املسلمني  )  استسالم  كل حصون  خيرب 

  أبقاهم الرسول()  فى أرضهم يزرعون األرض يف مقابل

 اخذ نصف كل زرع

 التسامح والعفو عند املقدرة *عدم التآمر على األخريني       لتأكيد على مبدأ الشورى*   ا       التماس النصر من عند اهلل       الدروس المستفادة



 

 الشيتات مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (( 01226084618وليد نصرى ) 

 الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  

حة
صف

ال
2
2

 

 الدروس المستفادة  (  -النتائج    –السبب  –من حيث   )   التاريخ  قارن بين غزوة  حنين  ر و غزوة  تبوك 
 

 تبوك حنين أوجهه المقارنة
 هجرية 9عام   هجرية 8عام   التاريخ

 املسلمني ضد الروم  قبيليت  هوازن وثقيف ضد  املسلمني  األطراف

 بأن الروم اعدوا جيشا ملقاتله املسلمني ()علم الرسول   أرادت قبيليت هوازن وثقيف ) اهل الطائف (  مقاتله املسلمني  السبب

 عاد الرسول جبيشة ساملا منتصرا*      انتصار املسلمني  انتصار املسلمني  النتائج

 بذل النفس واملال فى سبيل اهلل  النصر من عند اهلل         * قوة اإلميان         * عدم االعتماد على القوة والعدد  الدروس المستفادة
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 األعمال الشخصيات 
 غري اجتاه القافلة وجنا من هجوم املسلمون عليه أبى سفيان

 زعيم املنافقون رجع بثلث اجليش يف غزوة احد عبد الله بن سلول

 قائد املشركني استغل ترك الرماة املسلمني أماكنهم وحلق باملسلمني هزمية يف احد خالد بن الوليد

 استشهد يف غزوة احد ()عم الرسول  حمزة عم الرسول

 من املدينة بسبب غردهم وخيانتهم ()أخرجهم الرسول  يهود بنى النضير  

 ()قاموا بتحريض املشركني والقبائل  على مقاتلة الرسول 

 حبفر اخلندق حول املدينة ()أشار على الرسول  سلمان الفارسي  

 غدر يهود بنى قريظة بالعهد وانضموا للمشركني  يهود بنى قريظة

 من املدينة بسبب ) غدرهم وخيانتهم للعهد (يهود بنى قريظة خرج 

 أشاع خرب وفاته  -أرسله الرسول إىل قريش لدخول مكة للعمرة  عثمان بن عفان

 ()دخلت يف حلف الرسول   قبيلة  خزاعة

 دخلت يف حلف قريش قبيلة بكر

 ( دورا مهما يف صلح احلديبية (ام سلمة زوجة الرسول  ) سلمةالسيدة ام 

 يف  ) التهدئة بني الرسول والصحابة (

 أرادوا مقاتلة املسلمني قبيلتي هوازن وثقيف

 ان ينادى يف السلمني ويثبتهم يف غزوة حنني ()عم الرسول الذى أمره الرسول  العباس

 

 

 

 اهم األحداث التواريخ
 غزوة بدر        هجرية 2عام 

 غزوة احد هجرية 3عام 

 غزوة اخلندق ) األحزاب ( هجرية 5عام 

 صلح احلديبية هجرية 6عام 

 عزوة خيرب هجرية 7عام 

 فتح مكة هجرية 8عام 

 غزوة حنني هجرية 8عام 

 غزوة تبوك هجرية 9عام 

 (وفاة الرسول ) هجرية 11ربيع األول عام  12يوم االثنين  
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 العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ . أمام× ( العبارة الصحيحة  وعالمة )  أمام(        : ضع عالمة )        األولالسؤال 
 ( x)      ) لم يتردد (      تردد أبى بكر يف بداية دخوله يف اإلسالم .1

 ( x)      ) التجارة (      عمل أبو بكر الصديق بالرعي قبل اإلسالم .2

 ( )          اتصف أبو بكر الصديق باألمانة يف التجارة والتواضع بني الناس .3

 ( )            هجرية 13:  11توىل أبو بكر اخلالفة يف الفرتة بني  .4

 ( )         ول يف كل غزواتهكان أبو بكر الصديق أول خطيب يف اإلسالم وشارك الرس .5

 ( x)      ) نظام الشورى (    اتبع املسلمني نظام الوراثة يف اختيار اخللفاء الراشدين .6

                ( )     ) أبو بكر الصديق (    جنح اخلليفة عمر بن اخلطاب يف القضاء على املرتدين      .7

       ( x)      (  )يزيد بن أبى سفيان    دمشق      إىلسفيان  أبى نمعاوية بالصديق  أبو بكر ارسل .8

 ( )        بكر الصديق خالد بن الوليد التوجه إىل الشام لقيادة اجليوش اإلسالمية أبوامر  .9

 ( x)     ( حرب المرتدين ) بعد اجته أبو بكر الصديق لنشر اإلسالم خارج شب اجلزيرة العربية قبل حرب املرتدين .10

           

   :أكمل العبارات التالية  :الثانيالسؤال 
 الرومإىل بالد الشام لقتال  أسامةأول عمل قام به أبو بكر بعد توليه اخلالفة إرسال جيش  .1

 لفتح القدس عمرو بن العاص لفتح بالد العراق بينما أرسل القائد خالد بن الوليدأرسل اخلليفة أبو بكر القائد   .2

 عام  63توفى أبو بكر وكان عمره  .3

  الرجالمن اسلم من  أولكان أبوبكر الصديق  .4

 
 بم تفسرالسؤال الثالث  : 

 احد الصحابة خليفة له قبل وفاته لم يختار الرسول  .1

  حتى يكون األمر شورى بني املسلمني وترسيخ مبدأ الشورى 

 حتى يستطيع املسلمني اختيار اخلليفة األصلح للمسلمني 

 ) تسميه الخلفاء الراشدين بهذا االسم ( وعلى" الخلفاء الراشدين .أطلق على "أبى بكر وعمر وعثمان  .2
 بعد الرسول اجاءواء : ألنهم ــأطلق عليهم اخللف  املسلمني يف دينهم ودنياهم أمور وتولوا 

 أطلق عليهم الراشدون :ألنهم ساروا علي نهج الرسول واهتدوا بهديه واستكملوا مسريته يف بناء الدولة. 

 الصحابة الخليفة أبى بكر بعدم إرسال جيش أسامةنصح بعض  .3

 بسبب حاجة الدولة إىل اجليش يف مواجهه خطر املرتدين 

 اإلسالمخطيب في  أولبكر الصديق  أبوكان  .4

  عندما امر اهلل الرسول  اجلهر بالدعوة 

  وحتمل أذى املشركني عند البيت احلرام أول من خطب يف الناسكان أبو بكر الصديق 

 

 

 ( الخلفاء الراشدين )  الوحدة الثانية

 ( أبو بكر الصديق)  الدرس األول 
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  في عهد أبى بكر الصديق الردةقيام حروب  .5

 امتناع بعض القبائل عن دفع الزكاة*    بسبب ارتداد بعض القبائل عن اإلسالم 

 ادعاء البعض النبوة أمثال مسيلمة الكذاب 

 بسبب "أبى بكر الصديق" خليفة للمسلمين ؟ اختياراتفاق المسلمين مهاجرين وانصار على  .6
 اإلسالمجهاده بنفسه وماله وأوالده من أجل رفعة *            أكرب الصحابة سنًا . كان *        أول من أسلم  من الرجال        

    شارك الرسول .الصالة أثناء مرضه. يفللمسلمني  إمامًاجعله الرسول *    فى كل غزواته 

 ألبى بكر الصديق حب الرسول  .7

  دعوتهألنه انفق ماله  يف سبيل اهلل وساند الرسول يف 

 .الروم بعد وفاة الرسول  إلى أسامةجيش  إرسالبكر الصديق على  أبو إصرار .8

  الرسول  ألمرتنفيذا الذى جهز اجليش قبل وفاته 

 بسبب قيام أبى بكر بجمع القران الكريم . .9
 أثناء حرب املرتدين.  يف استشهاد الكثري من حفظة القرآن      

 ) تحرك جيوش المسلمين إلى خارج الجزيرة العربية ( الشام والعراق.أرسل "أبى بكر الصديق" الجيوش إلى  .10

      .من خطر الفرس والروم اإلسالميةتأمني حدود الدولة *    لنشر اإلسالم خارج شبة اجلزيرة العربية 

 

 ما النتائج المترتبة علىالسؤال الرابع 
 خلفه (يدون ان يحدد من  ) وفاة الرسول  بتعيين خليفه له . عدم قيام الرسول  .1

 االتفاق على اختيار أبو بكر الصديق خليفة للمسلمني*    نظام الشورى القائم على الرتشح واالنتخاباملسلمني  ااتبعو 

 إرسال "أبو بكر" جيش "أسامة" إلى الروم. .2
  يف قتال املرتدين. انضم اجليش*    عاد اجليش بعد أربعني يومًا ساملًا غامنًا 

 ارتداد بعض القبائل عن اإلسالم بعد وفاة الرسول  .3

 ترتب عليه قيام حروب الردة 

 ) إرسال أبو بكر الصديق جيوشا لقتال المرتدين ( الموقف الحازم للخليفة "أبى بكر" من المرتدين. .4
  اإلسالم إىلالقبائل املرتدة  عودة*            على املرتدين.  فى القضاء اإلسالميةجناح اجليوش ترتب عليه. 

    اإلسالميةللدولة  االستقرارأعادة . 

 استشهاد الكثير من حفظة القرآن الكريم . .5
  جبمع القرآن لصديق  علي أبو بكر "عمر بن اخلطاب"أشار ترتب عليه ان .  

 صحائف يفووضعه  جبمعه  كان احد كتاب الوحى (زيد بن ثابت )الصديق  بكر  أبو كلف 

 والنصر على المرتدين . اإلسالميةاستقرار الدولة  .6
 الصديق" اجليوش إىل الشام والعراق لنشر اإلسالم خارج شبة اجلزيرة العربية أرسل "أبى بكر 

  اإلسالمية خطر الروم والفرس تأمني حدود الدولة 

 اجتماع المهاجرين واألنصار فى سقيفة بنى ساعده بعد وفاة الرسول .7
  للمسلمنياختيار أبى بكر الصديق خليفة 

 

 

 

 



 

 الشيتات مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (( 01226084618وليد نصرى ) 

 الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  

حة
صف

ال
2
6

 

 السؤال الخامس اكتب ما تشير اليه كل من العبارات التالية
 ) الخالفة (      املسلمون بعد وفاة النيب  أقرهشكل من أشكال احلكم  .1

 ) الشورى (   نظام اتبعه املسلمون يف اختيار اخللفاء الراشدين يقوم على الرتشح واالنتخاب .2

 )الجهاد (   اجل رفعة شأن الدين والوطن والدفاع عنهبذل النفس واملال يف سبيل اهلل من  .3

 ) سقيفة بنى ساعدة ( ) أبو بكر الصديق (  مكان اجتمع فيه املهاجرين واألنصار الختيار خليفة املسلمني .4

 ) المرتدون(  ورفضت دفع الزكاة واتبعت مدعى النبوة قبائل عربية ارتدت عن اإلسالم بعد وفاة الرسول  .5
 

 أكونالسؤال السادس  : من 
 بكر الصديق ( أبو)     هجرية 13حتى عام  توىل امر املسلمني بعد وفاة الرسول  .1

 الكذاب ( مسيلمة)        بعد وفاة الرسول  النبوةادعى  .2
 ) زيد بن حارثة (     بكر الصديق جبمع القرآن أبوالذى كلفه  الصحابي .3

 العبارتين اآلتيينبرهن على صحة السؤال السابع : 
 عمل أبى بكر على نشر اإلسالم .1

 قام بفتح العراق  وفلسطني والشام 

 عهد أبى بكر فيكان خالد بن الوليد من ابرز قادة الجيوش اإلسالمية  .2
  فتح العراق والشام وحروب الردة يفاشرتك 

 

 الصحيحة من بين األقواس : اإلجابةاختر   :الثامن السؤال 

 اتفق األنصار واملهاجرين على أن تكون اخلالفة يف ........................     .1

 أهل بيت الرسول (  ــ  المهاجرين ــ      ) األنصار               

 أشار ...................... على اخلليفة أبو بكر الصديق جبمع القرآن الكريم    .2

 زيد بن ثابت (  ـ    عثمان بن عفان   ــ    عمر بن الخطاب) 

 لفتح محص مشال بالد الشام  بكر الصديق القائد ........................  أبوارسل  .3

 (أبو عبيدة بن الجراح ـ   يزيد بن أبى سفيان ـ   شرحبيل بن حسنة)

 األردن   بالد ارسل أبو بكر الصديق القائد ........................  لفتح .4

 (أبو عبيدة بن اجلراح ـ   يزيد بن أبى سفيان ـ   شرحبيل بن حسنة)

 يف عهد أبى بكر الصديق كانت اجليوش األربعة املتجهة للشام حتت قيادة ..................................... .5

 (أبو عبيدة بن الجراح ـ    يزيد بن أبى سفيان ـ   خالد بن الوليد) 

 

 التاريخية على باألدلة  أيد:   التاسعالسؤال 
 .تعرضت الدولة اإلسالمية لخطر شديد بعد وفاة الرسول  .1

   حيث امتنعت بعض القبائل عن دفع الزكاة. *     اخلطر هو املرتدين عن اإلسالم 

   .) ادعي البعض النبوة مثل ) مسيلمة الكذاب 

 اتخذ أبو بكر موقفا حازما من المرتدين .2

   حيث ارسل عدة جيوش بقيادة صحابه الرسول لقتاهلم 
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 بذل أبو بكر الصديق الجهد والمال والنفس في سبيل الدعوة اإلسالمية .3

 انفق أمواله على الفقراء وحترير العبيد         *    عند اجلهر بالدعوة كان أول خطيب يف املسلمني 

  شارك الرسول() ساند الرسول *    يف كل غزواته()          بنفسه وماله وصاحبه يف اهلجرة 

 .حكمة "أبو بكر" عند وفاة الرسول  .4
  مل يتحمل الصحابة موت الرسول    .وصاح "عمر بن اخلطاب" من قال إن "حممدًا" قد مات ضربت عنقه 

  .ثبت الصديق وقال من كان يعبد "حممدًا" فإن "حممدًا" قد مات ومن كان يعبد اهلل فان اهلل حي ال ميوت 
 

 :  العاشرالسؤال 
 بكر الصديق للحكم أبووضعها  التيما هى األسس  .1

     التواضع                        * الصدق                         * املساواة              طاعة اهلل والرسول 

 ) احلث على اجلهاد فى سبيل اهلل  ) بذل النفس واملال من اجل رفعه الدين والوطن والدفاع عنه 

 بكر الصديق قبل اإلسالم أبوحياة  .2

                      عرف بالصدق والتواضع ولني القلب        عمل بالتجارة وكان تاجر أمينا * 

         كان من اهل الرأي واملشورة بني قريش        اعتزل حياة اجلاهلية ومل يشرب اخلمر* 

  ارتبط بالرسول() وكان اقرب أصدقائه 

 بكر الصديق ألبىقارن بين البيعة الخاصة والبيعة العامة  .3
 البيعة العامة البيعة الخاصة المقارنة
 بكر ألبىهى مبايعة املسلمني  بكر ألبىمبايعة املهاجرين واألنصار باخلالفة  هي التعريف

 فى املسجد بنى ساعدة سقيفةفى  المكان

 

 السؤال الحادي  عشر   :  ماذا يحدث اذا  : 
 ساعدةاختلف المهاجرين واألنصار في سقيفة بنى  .1

 مل يستطيعوا تعيني خليفة للمسلمني 

 كان سيتمسك كل منهم يف أحقية اخلالفة 

 عدم تعيني اخلليفة يف هذا الوقت كانت ستؤثر على الدولة اإلسالمية سلبا 

 لم يتخذ الخليفة أبو بكر موقفا حازما تجاه المرتدين .2

  اذا ترك أبو بكر الصديق  حماربة املرتدين كان أدى ذلك إىل انهيار الدولة اإلسالمية 

  الن اخلطر كان كبري جدا بعد وفاة الرسول() من جانب املنافقني وأعداء الدين 

 عدم دفع الزكاة وإحداث فتنة بني املسلمني بظهور مدعى النبوة 

 وفاته اختار الرسول احد الصحابة خليفة للمسلمين قبل .3

  تعيني اخللفاء يفكان الصحابة اتبعوا نفس املبدأ 

  عدم وجود مبدا الشورى بني املسلمني 

 : ) من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي ال يموت ( عشر    الثانيالسؤال 
 ()من قائل هذه العبارة وما رايك في موقفه من خبر وفاة الرسول  .1

  هذه العبارة أبو بكر الصديققائل 

 كان البد من وجود شخص يف هذا الوقت الصعب  يعمل على تهدئة املسلمني فكان أبو بكر 

 يدل ذلك على حكمة ورجاحة عقل أبو بكر الصديق 
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 ()موقف عمر بن الخطاب من خبر وفاة الرسول  .2

 مل يتحمل عمر بن اخلطاب خرب وفاة الرسول() 

 ( قال عمر بن اخلطاب ) من قال ان حممد قد مات ضربت عنقه 

 بكر الصديق أبوماذا ترتب على قول  .3
 هدأت نفوس املسلمني بعد خطبة أبو بكر الصديق 

 ما هي آداب الحرب في اإلسالم التي أوصى بها أبو بكر الصديق .4

            ) عدم مهامجة القبائل ليال   ) حتى ال تروع األطفال والنساء 

     عدم قتل األطفال والشيوخ والنساء 

 عدم التعرض للرهبان املتفرغني للعبادة يف الصوامع 

 عدم هدم البيوت أو املعابد 

 عدم حرق الزرع أو قطع النخل 

 ما رأيك فى موقف أبى بكر الصديق من المرتدين والمتنبئين  .5

 سالميةكان موقف حازم له ال نه اذا مل حيارب هؤالء كان قضى على الدعوة اإل 

  مل يتنشر اإلسالم خارج اجلزيرة العربية 

 

 

 األعمال اهم الشخصيات
 اطلق عليه أبو بكر الصديق ) أول اخللفاء الراشدين ( عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي

 (ارسل ابو بكر الصديق جيش أسامة إىل الروم تنفيذا المر الرسول ) أسامه بن زيد

 (بعد وفاة الرسول ) ادعى النبوة مسيلمة الكذاب

 بكر جبمع القرآن الكريم أبوعلى  أشار عمر بن الخطاب  

 كلفه ابو بكر جبمع القرآن زيد بن ثابت   

  فتح بالد العراق خالد بن الوليد

 فتح ) دمشق  ( وسط الشام يزيد بن أبى سفيان

   ته (األربعة  حتت قيادفتح ) محص  (  مشال الشام  )كانت اجليوش  أبو عبيدة بن الجراح

 فتح األردن شرحبيل بن حسنة

 فتح القدس ) فلسطني ( عمرو بن العاص

 

 اهم األحداث التواريخ
 موقعة الريموك ( هجرية                                        13عام ) 

 (الصديق )وفاة أبو بكر  ( هجرية                                        13عام ) 

 مدة اخلالفة  ) سنتان ونصف ( ( هجرية 13 – 11عام ) 
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( )        للدعوة اإلسالمية  قبل دخوله يف اإلسالمكان عمر بن اخلطاب من اشد املعارضني  .1

 ( )        رجاحة العقل  ( –التواضع  –الرمحة  –العدل  –)الزهد من صفات عمر بن اخلطاب  .2

 ( )        نظام احلسبة         إنشاء(   ) ثاني اخللفاء الراشدين عمر بن اخلطاب أعمالمن  .3

 ( x)     ( بداية ) من هجرة الرسول  التقويم اهلجري الرسول بداية  بعثةمن عمر بن اخلطاب اختذ اخلليفة  .4

 ( )         م 641   -هجرية   21مت فتح مصر يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب عام  .5

 ( )         هجرية 13عام قاد خالد بن الوليد جيوش املسلمني يف معركة الريموك    .6

 ( )      اخلطاب قيادة اجليوش إىل أبى عبيده بن اجلراح بدل من خالد بن الوليدبعد معركة الريموك سلم عمر بن  .7

    ( x)      )النعمان بن مقرن (   وقاص على الفرس فى موقعة نهاوند   أبىانتصر سعد بن  .8

 ( )         هجرية 15عام املسلمون املدائن عاصمة الفرس بعد موقعة القادسية   لدخ .9

 ( x)     ) بلبيس (   من اخلليفة عمر بن اخلطاب دمنتظر األمدامدينة العريش شهرا  يفظل عمرو بن العاص  .10

 ( )          فتح عمر بن العاص  مدينة العريش واستقبله شعب مصر بالرتحاب .11

( x)     ) معارك مع الروم (   استطاع عمرو بن العاص من فتح مدينة الفرما بعد معارك مع الفرس .12

   

   :أكمل العبارات التالية  :الثانيالسؤال 
 مكةيف مدينة  سنة 13ولد عمر بن اخلطاب بعد ميالد الرسول بـ  .1

 فى العراق البصرة والكوفةفى مصر  و  الفسطاطفى عهد عمر بن اخلطاب   أنشئت اليتمن املدن  .2

  بفتح الفتوحمسيت معركة نهاوند  .3

 عاصمة مصر أثناء حكم الرومان اإلسكندريةكانت  مدينة  .4

 هـجرية 23 إلى 13 توىل عمر بن اخلطاب اخلالفة ما بني عامي .5

 عام 63 عن عمر  هجرية 23استشهد اخلليفة عمر بن اخلطاب يف نهاية عام  .6

 

 السؤال الثالث  : بم تفسر
 "عمر بن الخطاب" بالفاروق  لماذا لقب الرسول  .1

 ال نه فرق بني احلق والباطل 

 بن الخطاب" بإنشاء المدن . الخليفة "عمراهتمام  .2
  واجليوشلكى تكون مكانا جيمع املسلمني 

 إنشاء عمر بن الخطاب التقويم الهجري .3

 ليكون بداية للدولة اإلسالمية 

 ) أهمية معركة نهاوند (       تسمية معركة "نهاوند" "بفتح الفتوح" . .4

  دولة الفرس ألنها أنهت *     ألنها انتهت بانتصار  املسلمني على الفرس .    

 رغبة "عمرو بن العاص" في فتح مصر . .5
  لتأمني حدود الدولة اإلسالمية يف الشام*   واإلسالم  أن فتح مصر سيكون قوة للمسلمني   حيث كان يري 

 الدرس الثاني : عمر بن الخطاب
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 كان عمر بن الخطاب من مستشاري الرسول  .6

 بسبب إميانه وعلمه وذكائه وقوته يف احلق 

 بن الخطاب "في فتح مصر في البداية  رتردد "عم .7
 لكنه بعد ذلك وافق على فتح مصر*  بسبب انشغال جيوش املسلمني يف مطاردة جيوش الفرس والروم 

 

 السؤال الرابع ما النتائج المترتبة على
 عدل الفاروق عمرو بن الخطاب .1

 متيز عصره باالستقرار واألمن 

 إنشاء الدواوين فى الدولة اإلسالمية .2

 تنظيم الدولة اإلسالمية أدى إىل 

 هـ . 15معركة "القادسية"  .3
  ُقتل قائد الفرس "رستم".     *     انتصر فيها املسلمون  بقيادة سعد بن أبي وقاص علي الفرس 

  عاصمة الفرس. (  املدائن ) استولي املسلمون علي 

 ) فتح الفتوح ( هـ . 21معركة "نهاوند"  .4
   )انتهت دولة الفرس نهائيًا. *   انتصر املسلمون علي الفرس )ومسيت باسم فتح الفتوح 

 هـ . 15معركة "اليرموك"  .5
     ."مغادرة قيصر الروم بالد الشام.  *   انتصار املسلمني علي الروم بقيادة "خالد بن الوليد 

 هجرية 15فتح بيت المقدس عام  .6

  امن عمر بن اخلطاب غري املسلمني على كنائسهم وانفسهم  املقدستسلم عمر بن اخلطاب مفاتيح بيت * 

 هجرية 21فتح المسلمين لمصر عام  .7
  مصر والية إسالمية أصبحت*     هجرية    21عن مصر عام  القوات الرومانية جالء 

 امن عمرو بن العاص األقباط على انفسهم وكنائسهم 

 

 السؤال الخامس  :  أيد باألدلة 
 الخليفة عمر بن الخطاب بأنشاء المدن.أهتم  .1

 ( (لتكون جتمعًا للمسلمني واجليوش  )قادة الفتوحات اإلسالمية بإنشاء مدن جديدة ) بن اخلطاب  عمر أمر 

 ( البصرة والكوفة بالعراق  - الفسطاط مبصر  )  أنشأت   اليت من أمثلة املدن 

 اإلسالميةنجح عمر بن الخطاب في تنظيم الدولة  .2
 العطاء ( -اجلند   -         بيت املال مثل ديوان )    إنشاء الدواوينقام ب  حيث            

  اهلجريوضع التقويم *                              نظام احلسبة   إنشاء 

 حرية العقيدة في "عهد عمر بن الخطاب" . .3

   عندما تسلم عمر بيت املقدس كتب ألهلها أمانًا علي أنفسهم وكنائسهم وأمواهلم 

 ) أعطى عمرو بن العاص ألهل مصر مثاال للسماحة ( كفل اإلسالم حرية العقيدة )في مصر(. .4
 بن العاص" ألقباط مصر األمان علي أنفسهم وأمواهلم وكنائسهم  أعطي "عمرو 

  يتعايش اجلميع معًا كٌل له حقوق وعليه واجبات.  حتى*   مل ُيكره أحد علي دخول اإلسالم 
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 الصحيحة من بين األقواس : اإلجابةاختر   :السادسالسؤال 

  .....................مت يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب....   .1

 مجع القرآن الكريم (       ــ    إنشاء الدواوين  ــ  ) القضاء على املرتدين 

 ................... خالفة عمر بن اخلطاباستمرت  .2

 ( عشر سنوات ونصف ـ   ـ ست سنوات    ـ مخس سنوات   ) أربع سنوات

 من هو الذى قام األعمال التالية  :السابعالسؤال 

 )سعد ابن أبى وقاص (     املسلمني يف موقعة القادسية    جيش قاد  .1

   )عمرو بن العاص (              وامن األقباط على انفسهم هـ  21عام  فتح مصر .2

 ) أبو لؤلؤة المجوسي (    قتل اخلليفة عمر بن اخلطاب وهو يصلى الفجر .3

         

 اعد كتابة العبارات التالية صحيحةالسؤال الثامن 
 اسلم عمر بن الخطاب في السنة الخامسة من البعثة في دار الندوة .1

  البعثة يف األرقم بن أبى األرقماسلم عمر بن اخلطاب يف السنة اخلامسة من 

 هاجر عمر بن الخطاب إلى يثرب متخفيا حتى ال يمنعه احد من قرش .2

 اعلن عمر بن اخلطاب انه مهاجر إىل يثرب أمام قريش فلم يستطيع احد منعه 

 بايع المسلمين عمر بن الخطاب خليفة  للمسلمين بعد وفاة الرسول مباشرة .3

 بكر الصديق أبىفة للمسلمني بعد وفاة بايع املسلمني عمر بن اخلطاب خلي 

 

 السؤال التاسع  اكتب ما تشير اليه العبارات التالية
 ) التقويم الهجري (  تقويم اختذه اخلليفة عمر بن اخلطاب وكانت بدايته من هجرة الرسول إىل يثرب .1

 ) نهاوند (     معركة حربية انتهت بانتصار املسلمني وتعرف بفتح الفتوح .2
 ) حصن بابليون (    فتحه عمرو بن العاص بعد معارك عنيفة مع الروم حصن يف مصر .3

 
 السؤال العاشر ماذا يحدث اذا 

 لم يستجيب عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص بضرورة فتح مصر   .1
  معرضة للخطر حدود الدولة اإلسالمية يف الشام  كانت*    كبرية كانت الدولة اإلسالمية ستفقد قوة 

 السؤال الحادي عشر   : ما رايك في 
 هجرية 15عندما تسلمها عام  موقف عمر بن الخطاب من اهل بيت المقدس .1

  عندما تسلم عمر بيت املقدس كتب ألهلها أمانًا علي أنفسهم وكنائسهم وأمواهلم 

 يدل ذلك على عدل عمر بن اخلطاب بني الناس كافة 

 ا عمر بن اخلطاب بني الناسيدل ذلك على مبدأ حرية العقيدة اليت أقامه 

 

 

 

 



 

 الشيتات مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (( 01226084618وليد نصرى ) 

 الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي -اجلغرافيا الصف الثالث الثانوي  

حة
صف

ال
3
2

 

 

 

 

 األعمال اهم الشخصيات
 ثاني اخللفاء الراشدين ) مسى بالفاروق ( عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي

 خرج على راس صف من املسلمني  حمزة بن عبد المطلب

 قائد املسلمني يف معركة القادسية سعد ابن أبى وقاص

 يف معركة نهاوند ) فتح الفتوح (قائد املسلمني  النعمان بن مقرن

 فتح مصر عمرو بن العاص

 قاتل عمر بن اخلطاب أبو  لؤلؤة  المجوسي  

 

 

 

 اهم األحداث التواريخ
 سنوات  ونصف( 10مدة اخلالفة )  هجرية 23هجرية إلى  13من 

 معركة الريموك م 634  -هجرية    13عام 

 فتح بيت املقدس   هجرية 15عام 

 معركة القادسية هجرية 15عام 

 معركة نهاوند ) فتح الفتوح ( هجرية 21عام 

 فتح مصر ) فتح الفردوس (   م 641هجرية               *  21

 (استشهاد  عمر بن اخلطاب ) هجرية 23نهاية عام 
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( x)      ) عام الفيل (  يف مكة   ولد عثمان بن عفان يف السنة اخلامسة بعد عام احلزن .1

 ( x)     الصديق () أبى بكر     اسلم عثمان بن عفان على يد عمر بن اخلطاب .2

 ( x)      ) في المسجد (    بايع املسلمون عثمان بن عفان يف دار الندوة .3

 ( )            عام 12استمرت خالفة عثمان بن عفان  .4

  ( x)     ) عثمان بن عفان (     أمر الصديق أحد الصحابة بكتابة القرآن الكريم يف مصحف واحد .5

 ( x)       ) ثالث (    يف عهد ثاني اخللفاء الراشدين إسالميمت بناء أول أسطول  .6

 ( )         ساهم معاوية بن أبى سفيان واىل الشام يف بناء األسطول اإلسالمي .7

 ( x)      ) غزوة تبوك (   قام عثمان بن عفان بتجهيز جيش املسلمني يف غزوة حنني .8

 ( x)     عثمان بن عفان ()    فرتة بني اخللفاء أطولكانت خالفة عمر بن اخلطاب  .9

 ( )        واالستقرار فى عهد عثمان بن عفان نتيجة زهده يف الدنيا باألمنشعر الناس  .10

 

 : اكمل الجمل التالية   الثانيالسؤال 
 ومن العشرة املبشرين باجلنة بعد عمر بن اخلطاب ثالث اخللفاء الراشدين عثمان بن عفانكان اخلليفة  .1

 عثمان بن عفانهجرية يف عهد اخلليفة   28مت فتح جزيرة قربص عام  .2

  هجرية 35  عثمان بن عفان عام استشهد .3

 هجرية 35:  23 عاميبني  عثمان بن عفاناستمر خالفة  .4

 

 السؤال الثالث  : بم تفسر
 ما عدا غزوة "بدر" . شارك "عثمان" فى كل غزوات الرسول  .1

  بإذن النيبوارها جبمرض زوجته فجلس  بسبب . 

 ) إنشاء أول أسطول إسالمي ( عهد "الخليفة عثمان" . في اإلسالمية البحرية إنشاء .2
   .تأمني حدود الدولة اإلسالمية حبرا وبرا*   لصد هجمات الروم علي سواحل مصر والشام 

 امر عثمان بن عفان بكتابة القرآن في مصحف واحد وبلغة واحدة .3

  بدأ  الناس خيتلفون فى قراءة القرآن*    دخول الكثري من غري العرب فى اإلسالم بسبب 

 فامر بكتابة القرآن  فى مصحف واحد وبلغة واحدة  حتى تتوحد قراءة القرآن يف مجيع القبائل وال حتدث فتنة 

 .فتح جزيرة قبرص .4
 .إليقاف هجمات الروم علي سواحل مصر والشام 

 جريةه 34 عام  ".أسباب معركة "ذات الصواري .5
 سفينة( حملاربة املسلمني.500)يضم   ملواجهة الروم الذين اعدوا أسطوال حبريا ضخمًا 

 حصار المتمردين لبيت عثمان بن عفان .6

 لعزل عثمان بن عفان من خالفه املسلمني 

 

 الدرس الثالث )  عثمان بن عفان (
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 السؤال الرابع  : ما النتائج المترتبة على 
 الفتنة التي أشعلها عبد الله بن سبا .1

 التمرد على عثمان بن عفان واملطالبة بعزله*   بعض املنافقني إىل عبد اهلل بن سبا انضمام 

 حاصروا بيت عثمان وقتلوه وهو يرتل القرآن 

 في عهد عثمان بن عفان اإلسالمدخول الكثير من غير  العرب  .2
 امر اخلليفة عثمان بن عفان جبمع الفرآن يف مصحف واحد 

  الناس بدأت ختتلف يف قراءة القرآنحتى يتم توحيد قراءة املصحف الن 

 . اإلسالمي األسطول إنشاء .3
 .صد هجمات الروم علي سواحل مصر والشامأدى إىل *  االنتصار على الروم فى موقعة ذات الصواري .        

  تأمني سواحل البالد. أدى إىل 

 تعرض السواحل اإلسالمية للخطر من الروم في عهد عثمان بن عفان .4

  عفان بإنشاء أول أسطول إسالمي حلماية سواحل الدولة اإلسالميةامر عثمان بن 

 هجرية 34" الصواريموقعة "ذات  .5
  من الروم. تل اآلالفُق و  الروم أسطولتدمري  *         م.وعلى أسطول الر اإلسالميأنتصر األسطول 

 فى عهد الخليفة عثمان بن عفان اإلسالميةالفتوحات كثرة  .6

  الشمال  )  أرمينيا  ( مناجلنوب ) النوبة   (            *  منالغرب ) أفريقية   (     *  من اإلسالميةتامني حدود الدولة 

 كثر اخلري يف عهدة لكثرة الفتوحات 

 السؤال الخامس  : أيد باألدلة التاريخية 
 كانت طريقة اختيار عثمان بن عفان خليفة للمسلمين تأكيدا لمبدأ الشورى .1

  حتى خيتار املسلمون خليفة منهم*   اخلطاب األمر شورى بني ستة من الصحابةحيث جعل عمر بن 

 كان عثمان بن عفان زاهدا في الدنيا .2

  يأكل هو اخلل والزيت    كان ينفق على الناس ويطعمهم* 

 ) انفق عثمان بن عفان الكثير من أمواله في سبيل الله ( لم يبخل "عثمان بن عفان" قط على اإلسالم ونصرته.  .3
     ) وهب عثمان قافلة حمملة بالبضائع لفقراء املسلمني  *   أنفق ماله علي جتهيز جيوش املسلمني مثل غزوة ) تبوك 

 رقحط شديد يف عهد أبي بك ثأنفق علي الفقراء واحملتاجني فقد حد   

 السؤال السادس   : اكتب ما تشير اليه العبارات التالية
 )عبد الله بن ابى السرح   (     هجرية 34الصواري معركة ذات  قائد املسلمون يف  .1

 عبد الله بن أبى السرح   ()   هجرية 31عام  وبالد النوبة هجرية  28) تونس ( عام  قام بفتح إفريقية .2

 ) قبرص (     هجرية 28عام  سفيان أبىجزيرة فتحها معاوية بن  .3

 ( )عبد الله بن عمر ءيكن له فى األمر شيحضر الختيار خليفة للمسلمني بعد مقتل عمر بن اخلطاب ومل  .4

 )زيدا بن ثابت (  أمره اخلليفة عثمان بن عفان بكتابة القرآن فى مصحف واحدة بلغة واحدة .5

 السرح   ( أبى)عبد الله بن  واىل مصر الذى كلفه اخلليفة عثمان بن عفان بتوفري اإلمكانيات الالزمة لبناء األسطول .6

 (  حبيب بن مسيلمة)    هجرية 25 عام لفتح  أرمينيةأرسله معاوية بن أبى سفيان  .7

 )عبد الله بن سبأ اليهودي (    أواخر عهد عثمان بن عفان يفالفتنه بني املسلمني  أثار .8

  بحرى ( أسطول)    أو التجارة جمموعة كبرية من السفن اليت تستخدم يف احلروب .9
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 السؤال السابع
 فى ضوء هذه العبارة وضح الخليفة عثمان ؟ استشهاد الخليفة عثمان بن عفان ؟إثارة الفتنة بين المسلمين فى عهد  .1

 ( انضم إليه بعض املنافقنيعليه )   دخل اإلسالم وهو حاقد يهودي ) عبد اهلل بن سبأ (زعيم الفتنة  ال 

  (. الفتنة بني املسلمني وهدم الدولة من الداخلأهداف زعيم الفتنة  )إشعال  

  عثمان بن عفان  (املطالب  )  عزل 

 ) موقف اخلليفة عثمان بن عفان  ) رفض مطالبهم 

  ( حاصر املتمردون منزل عثمان وتسلق أحدهم داره وقتلوه وهو يقرأ القرآنالنتيجة .) 

 ءشيمن  األمر فياحضروا عبد الله بن عمر المشورة ولكنه ليس له  .2
 ) قائل هذه العبارة  ) عمر بن اخلطاب 

  الستة الذين كانوا معه قبل وفاته (قيلت  ) للصحابة 

 ) املناسبة التى قيلت فيها ) حينما ترك عمر بن اخلطاب امر اخلالفة شورى بني املسلمني 

 وليس وراثيا ان يكون احلكم بالشورى والرتشح واالنتخاب  ( يدل ذلك على  ) حرص عمر بن اخلطاب 

 

 السؤال الثامن : اعد كتابة الجمل التالية صحيحة
 حدود الدولة اإلسالمية إلى أرمينية غربا في خالفة عثمان بن عفان امتدت .1

 امتدت حدود الدولة اإلسالمية إىل أفريقية غربا يف خالفة عثمان بن عفان 

 السؤال التاسع  :
 السبب ( -قارن بين جمع القرآن في المرة األولى وكتابة القرآن في مصحف واحد  من حيث )  الخليفة التى تم في عهدة  

 بلغة واحدة في مصحف واحد كتابة القرآن جمع القرآن المقارنة
 عثمان بن عفان  أبو بكر الصديق  الخليفة

 *استشهاد الكثري من حفظة القرآن يف معرك الردة السبب

 *اخلوف من ضياع القرآن الكريم

  *اختالف الناس يف قراءة القرآن بعد دخول أعداد 

 اإلسالمكثرية من غري العرب يف      

 *اخلوف من إحداث فتنة بني املسلمني

 * توحيد قراءة القرآن

 
 السؤال العاشر  : ماذا يحدث اذا :

 لم يكتب القرآن في مصحف واحد في عهد عثمان بن عفان .1
 إحداث فتنة واختالف بني املسلمني*   كان سيحدث اختالف يف قراءة القرآن 

 لم  ينشئ عثمان بن عفان أسطول بحرى .2

   عدم تأمني حدود  الدولة اإلسالمية من ناحيه البحر* عدم صد هجمات الروم على سواحل مصر والشام 
 لم  يستكمل عثمان بن عفان الفتوحات اإلسالمية .3

  الشمال  )  أرمينيا  (من اجلنوب ) النوبة   (            *  منالغرب ) أفريقية   (     *  منعدم تامني حدود الدولة اإلسالمية 
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 األعمال اهم الشخصيات
 ثالث اخللفاء الراشدين األموي القرشي   عثمان بن عفان بن أبى العاص

 أمره عثمان بن عفان بكتابة  القرآن بلغة واحدة  يف مصحف واحد  زيد  بن ثابت  

 فتح جزيرة قربص -أمره عثمان بإنشاء األسطول   -واىل الشام  معاوية بن أبى سفيان

 فتح إفريقية ) تونس ( –أمره عثمان بإنشاء األسطول  -واىل مصر  عبد الله بن أبى السرح  

 قائد األسطول اإلسالمي –فتح بالد النوبة 

 أرمينيةأرسله معاوية بن أبى سفيان لفتح  حبيب بن مسيلمة

 قائد الفتنة بني املسلمني عبد الله بن سبأ اليهودي    

 

 

 

 األحداثاهم  التواريخ
 سنة ( 12مدة اخلالفة )  هجرية        35:   23من عام 

 فتح أرمينية هجرية 25عام 

 فتح جزيرة قربص هجرية 28عام 

 فتح أفريقية ) تونس حاليا ( هجرية 28عام 

 فتح بالد النوبة هجرية 31عام 

 معركة ذات الصواري البحرية هجرية 34عام 

 عفاناستشهاد  عثمان بن  هجرية 35
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( )            ينتسب اإلمام على بن أبى طالب إىل بنى هاشم .1

 ( )         سنوات 10وكان عمرة طالب   أبىبن  من اسلم من الصبيان على أول .2

 ( x)     ) فاطمة (  و أوالده احلسن واحلسنيطالب من السيدة رقية  ابنة الرسول  أبىتزوج على بن  .3

 ( )         ازدادت الفتنة بعد مقتل عثمان بن عفان وانقسم املسلمون إىل فريقني .4

 ( )         طالب منوذجا وقدوة للزهد وعدم احلرص على الدنيا أبىكان على بن   .5

 ( x)      ) فشل الطرفان فى إنهاء الخالف (  جنح التحكيم يف إنهاء اخلالف بني على ومعاوية    .6

 ( x)       ) خرجوا عن جيش على (     اإلسالمياخلوارج هم الذين خرجوا عن الدين  .7

 ( x)       ) على بن أبى طالب (    اخلطابجنح اخلوارج فى قتل عمر بن  .8

 ( )           استشهد على بن أبى طالب أثناء خروجه لصالة الفجر .9

 

 : اكمل الجمل التالية الثانيالسؤال 
 رابع اخللفاء الراشدين  طالب أبىعلى بن  يعترب .1

 بثالثين عامابعد مولد الرسول   مكةطالب فى  أبىولد على بن  .2

  الرسولعلى يد معمله  دار األرقم بن أبى األرقمتلقى على بن أبى طالب دروس العلم يف أول مدرسة يف اإلسالم وهى   .3

 بن أبى سفيان معاوية و عمرو بن العاص و  طالب أبىعلى بن  تعاهد اخلوارج على قتل .4

 هجرية 40 إىل 35 عاميبني  على بن طالباستمرت خالفة  .5

 

 تفسرالسؤال الثالث : بم 
 طالب فى غزوة "تبوك" . أبىعدم مشاركة على بن  .1

 ألن الرسول  توىل شئون الناسيلاستخلفة علي أهل املدينة 

 رفض على بن أبى طالب الخالفة حينما عرضت عليه .2

  ال يريد اخلالفة (  بسبب زهد على بن أبى طالب يف اخلالفة ( 

 (   الكوفة مقرًا للدولة اختيار )     بالعراق الكوفة إلى (  المدينة يثرب ) نقل الخليفة "على " مقر الخلفة من .3
  اتساع الدولة وكثرة الفتوحات بسبب 

  اجلديدة اإلسالمية إلي املدن واحلركة االنتقال خالل الكوفةيسهل من حتى . 

 طالب بتنظيم الشرطة أبىقيام على بن  .4

 مالحقة  اجلناة و اخلارجني عن القانون *    للمحافظة على امن وسالمة املواطنني 

 ظهور الخوارج في نهاية عصر على بن أبى طالب .5

 النهم رفضوا التحكيم 

  ".بن ابى طالب  " إلى عهد "علىبن عفان  امتداد الفتنة التي اشتعلت في عهد "عثمان .6

  انقسم الناس إىل فريقني 

 يري تأجيل القصاص حتى تستقر أمور الدولة.   الثاني :الفريق *    يطلب القصاص من قتلة عثمان. األول     :  الفريق 

 

 الدرس الرابع : على بن أبى طالب
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 السؤال الرابع : ما النتائج المترتبة على كل من 
 نوم سيدنا على بن أبى طالب في فراش النبي .1

 لقب على بن أبى طالب بأصغر فدائي يف اإلسالم 

 رفض فئة من جيش على التحكيم .2

 أدى إىل ظهور اخلوارج 

 بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفانازدياد الفتنة  .3
  فريق يطالب بالقصاص من قتلة عثمان ( ) فريق يطالب بتأجيل القصاص ( انقسام املسلمني إىل قسمني(       

 ظهور اخلوارج 

 استشهاد اخلليفة على بن أبى طالب على يد احد اخلوارج 

 طالب  أبىاستشهاد الخليفة على بن  .4
   ي ثالثني عامًالالذي دام حوا "اخللفاء الراشدين"عهد  انتهي     . 

 

 السؤال الخامس  ما  المقصود بكل مما يلى :
 الخوارج  .1

  خروج فئة من جيش على بن أبى طالب رافضني التحكيم 

  الشرطة .2
  الشرطة جنود يعتمد  عليهم اخلليفة فى حفظ األمن ومالحقة اخلارجني عن القانون 

 

                               التاريخيةأيد باألدلة :  السادسالسؤال   
 

 

 طالب". أبىحب الله ورسوله لـ "على بن  .1
  (( بن ابى طالب يف يوم "خيرب" )) أعلن الرسول حب اهلل ورسوله لعلي 

  بن أبى طالب  حيث قال " ألعطني الراية غدًا لرجل حيبه اهلل ورسوله "  فكان "علي ." 

 في اإلسالمكان على بن أبى طالب أول فدائي  .2

 ال نه نام يف فراش النيب  يوم اهلجرة ليخدع املشركني 

 .  رضت عليهحينما ُع " للخالفة بل رفضهابن أبي طالب لم يسعى "على      .3
   بعد استشهاد "عثمان" أسرع الناس ليبايعوه ،لكنه كان يقول ) ال حاجة لي  بأمركم ( ورفض اخلالفة  

  فاضطر للموافقة فبايعه الصحابة.لكن الصحابة أصروا علي اختياره 

 زهد "على بن أبى طالب" وعدم حرصه علي الدنيا. .4
  مل يأخذ من بيت املال إال قدر حاجته 

  لشراء حاجاته بنفسهسوق ويذهب إىل الكان يرتك مقر احلكم بالكوفة 

 

 الصحيحة من بين األقواس : اإلجابةاختر   :السابعالسؤال 

 وسالمة املواطنني قام على بن أبى طالب بـ ..................من اجل احملافظة على أمن  .1

 ديوان بيت املال (  - ديوان اجلند  ـ   تنظيم الشرطة  ـ ) نظام احلسبة

 هجرية 40  عام فى السابع عشر من رمضان ....................على بن طالب على يد ... استشهد .2

 جهل( أبو   -     هلبأبو   - اجملوسيلؤلؤة  أبو - عبدالرحمن بن ملجم)

 



 

 الشيتات مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (( 01226084618وليد نصرى ) 
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 : ما الدروس المستفادة من سيرة على بن أبى طالب  :الثامنالسؤال 
 الذكاء وحسن التصرف فى اختاذ القرار 

 حسن الرتبية ال نه تربى على يد الرسول 

 الشجاعة والفدائية عندما نام مكان الرسول 

 اجلهاد وبذل النفس يف سبيل اهلل 

  الدنيا وعدم سعيه إىل اخلالفةالزهد وعدم احلرص على 

 
 : ماذا يحدث اذا  التاسعالسؤال 

 

 نجح التحكيم في إنهاء الخالف بين فريقي المسلمين .1

 كانت استقرت األمور بني املسلمني 

 مل يظهر اخلوارج الذين خرجوا من جيش على بن أبى طالب 

 عدم استشهاد على بن أبى طالب على أيدهم 

 
 

 األعمال اهم الشخصيات
 رابع اخللفاء الراشدين –( )ابن عم الرسول  على  بن أبى طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي

 قاتل على بن أبى طالب عبد الله بن ملجم  

 

 

 

 

 اهم األحداث التواريخ
 سنوات ( 5مدة اخلالفة )  هجرية         40:   35من عام  

 (طالب )استشهاد على بن أبى  هجرية 40رمضان  عام   17

 
 

 



 

 الشيتات مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (( 01226084618وليد نصرى ) 
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 النتائج ( –األطراف  –القائد  –المعارك التالية من حيث  )   العام           قارن بين كل من:
 

 النتائج األطراف القائد الخليفة العام  المعركة
 *انتصر املسلمني               * مغادرة قيصر الروم بالد الشام املسلمني ضد الروم الوليدخالد بن  عمر بن اخلطاب هـ  13 اليرموك

 
 القادسية

  عمر بن اخلطاب هـ  15

 سعد ابن أبى وقاص

 

 املسلمني ضد الفرس

 *انتصر املسلمني                 * قتل قائد الفرس  )  رستم  (     

 *دخل املسلمني عاصمة الفرس 

 *انتصر املسلمني               * انتهت دولة الفرس                                             املسلمني ضد الفرس النعمان بن مقرن  هـ  21 نهاوند

معركة ذات 
 الصواري البحرية

 *انتصار األسطول اإلسالمي    الروم ضد املسلمني عبد اهلل بن أبى السرح عثمان بن عفان هـ  34

 * تدمري أسطول الروم وقتل اآلالف من الروم 

 

 

 ( أهم أعمال عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب.  ديق وعثمان بن عفانصأبى بكر ال)   أهم أعمال كل من 
  

 اهم األعمال الخليفة

 نشر اإلسالم خارج اجلزيرة العربية –املرتدين  قتال –مجع القرآن    -إرسال جيش أسامة بن زيد  إىل الروم    ديقصأبى بكر ال

 الفتوحات اإلسالمية   -إنشاء املدن    –إنشاء الدواوين  –إنشاء التقويم اهلجري   عمر بن الخطاب

 اإلسالميةالفتوحات   –إنشاء البحرية اإلسالمية    -كتابة القرآن بلغة واحدة  ومجعة يف مصحف واحد     عثمان بن عفان

 سعى للقضاء على الفتنة   –نظم الشرطة       -نقل مقر  اخلالفة إىل الكوفة     على بن أبى طالب
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 الوفاة ( عام –مدة الخالفة   -أسس الحكم    –الخلفاء الراشدين من حيث ) الميالد         قارن بين كل من:السؤال العاشر  : 
 

  الوفاةعام  مدة الخالفة أسس الحكم الميالد الخليفة
 بكر الصديقأبو 

 ( هجرية 13 – 11) 
 *مكة 

 بسنتني وست اشهر ( النيب)   بعد مولد 

التواضع    * الصدق      * املساواة              

 طاعة اهلل والرسول    

 هجرية  13 سنة 2.5

 عمر بن الخطاب
 هجرية        23:  13

 * مكة 

 ( عاما  (  13بـ  )   النيب)    بعد مولد 

 عاما  63  دهجرية استشه 23  سنة 10.5 الزهد والتواضع –الرمحة  –*العدل 

 صالة الفجر باملسجد يفلؤلؤة اجملوسي   أبوعلى يد 

 عثمان بن عفان
 هجرية 35:   23

 *مكة

 (  أعوام  (   5)   بعد مولد النبى  بـ  )    

 الزهد فى الدنيا   

 )   انفق األموال على الفقراء  ( 

 على يد املتمردين هجرية 35 سنة 12

 على بن أبى طالب
 هجرية         40:   35

 *مكة 

 (  عاما ( 30)   بعد مولد النبى بـ )   

 هجرية  40 سنوات 5 الزهد وعدم احلرص على الدنيا

 أثناء خروجه لصالة الفجر  على يد عبد الرمحن ابن ملجم
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 (  وعثمان بن عفان عمر بن الخطاب  ديقصأبى بكر ال)    الفتوحات اإلسالمية في عهد الخلفاء الراشدين 
 العام القائد الفتوحات الخليفة 

 
 
 
 ديقصأبى بكر ال

  خالد بن الوليد فتح بالد العراق

 الشامفتح بالد 

  يزيد بن أبى سفيان ) دمشق  ( وسط الشام

  أبو عبيدة بن اجلراح ) حمص  (  شمال الشام

  شرحبيل بن حسنة األردن

  عمرو بن العاص القدس ) فلسطين (

    

 
 
 
 
 

 عمر بن الخطاب

 هجرية 15 سعد ابن أبى وقاص بالد فارس )ايران (   –فتح العراق 

  بن الوليد خالد فتح بالد الشام

 هجرية 15  فتح بيت المقدس  

  فتح مصر 

 

 عمرو بن العاص

 

 م 641هجرية     *  21
 فتح مدينة العريش

 فتح مدينة الفارما
 فتح بلبيس

 فتح حصن بابليون
 فتح اإلسكندرية

    

 
 عثمان بن عفان

 هجرية 25 حبيب بن مسيلمة فتح أرمينية

 هجرية 28 معاوية بن أبى سفيان قبرصفتح جزيرة 

 هجرية 28 عبد اهلل بن سعد أبى السرح فتح أفريقية ) تونس حاليا (

 هجرية 31 عبد اهلل بن سعد أبى السرح فتح بالد النوبة
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 اهم األحداث التواريخ
 غزوة بدر        هجرية 2عام 

 غزوة احد هجرية 3عام 

 غزوة اخلندق ) األحزاب ( هجرية 5عام 

 صلح احلديبية هجرية 6عام 

 عزوة خيرب هجرية 7عام 

 فتح مكة هجرية 8عام 

 غزوة حنني هجرية 8عام 

 غزوة تبوك هجرية 9عام 

 (وفاة الرسول ) هجرية 11ربيع األول عام  12يوم االثنين  

 معركة الريموك هجرية    13عام 

 فتح بيت املقدس   هجرية 15عام 

 معركة القادسية هجرية 15عام 

 معركة نهاوند ) فتح الفتوح ( هجرية 21عام 

 فتح مصر ) فتح الفردوس (   هجرية                21

 فتح أرمينية هجرية 25عام 

 فتح جزيرة قربص هجرية 28عام 

 فتح أفريقية ) تونس حاليا ( هجرية 28عام 

 بالد النوبةفتح  هجرية 31عام 

 معركة ذات الصواري البحرية هجرية 34عام 

 
 

 أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق
 لجميع الطلبة والطالبات

 المعارك



  مراجعة االوائل  فـــــــــــــى الدراسات االجتماعية     

 

 درجة تاريخ  35درجة جغرافيا         35درجة      70االمتحان من 

 درجة 11درجة والثالث  12درجة والثانى  12اسئلة  السؤال االول  3اوال الجغرافيا  

 درجة 11درجة والسادس  12درجة  والخامس  12اسئلة  السؤال الرابع  3ثانيا التاريخ  

ما  –دلل على صحة العبارات االتية  –ما النتائج  –المقالية مثل ) بم تفسر  -1

 ما الدروس المستفادة .......... (  -مقترحاتك  

 الخريطة ............( –صوب  –اختر  –الموضوعية مثل ) اكمل  -2

 نهر  ...الخ –هضبة  –جبل  –قة تركز سكانى منط –مشكلة  –اقليم  –دولة  –دائرة عرض 

 سهول هضاب  جبال

 نهر النيل  بادية الشام  كردستان 

 البحر االحمر  نجد  طوروس 

 دجلة  الشطوط  اطلس 

 او تصنف الظواهر حسب القارات مثل 

 او نصنف العوامل طبيعية وبشرية 

 ن المعطيات وغالبا بتكون العالقة بينهم ) سبب ونتيجة ( مثال بنوضح فيه العالقة بي

 االستعمار ومشكالت الوطن العربى 

 ادى االستعمار الى ظهور مشكالت الوطن العربى  -ج

 بتكون صح     منطقيةالنه اى اجابة 

 استخدم مقترحات مثل 

  االهتمام بالعلم 

 علمى نشر البحث ال 

  التخطيط الجيد 



  مراجعة االوائل  فـــــــــــــى الدراسات االجتماعية     

 

 ) ولو حل لمشكلة ) نشر الوعى بخطورة هذه المشكلة 

  خلى بالك من الحدث وهل الحدث ده قبل الهجرة وال بعده 

   ابو بكر  –عمر     جمع القران  -ووقع فى اى عهد مثال ) القادسية-  

 االسطول  عثمان    -  على  –الشرطة 

 ايضا سهل النه اجابته بتكون غالبا  

  اهلل  عندالنصر من 

  قوة االيمان 

 االخذ بمبدا الشورى 

 مثل مالدروس المستفادة من 

  الهزيمة فى بدر 

  االنتصار فى احد 

  كل اللى هتعمله انك هتقول رايك سواء اعجبك او لم يعجبنى وغالبا هتيجى رايك

اعمال شخص او موقف معين فتقول اعجبنى او لم يعجبنى او تصرف جيد او فى 

 تصرف غير جيد 

   ياريت تكون االجابة مدعومة باالمثلة 

  مثال

  مارايك فى اعمال الخليفة عمر بن الخطاب 

  ما رايك فى صحيفةالمدينة 

  ما رايك فى قتال المرتدين 

 

 

 

 

 

 



  مراجعة االوائل  فـــــــــــــى الدراسات االجتماعية     

 

 الموقع بالنسبه لليابس  والماء.

 الموقع بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض

 االهميه التى تظهر وقت الحروب والسلم واالزمات 

 ة نحت الماء للصخور وارسابها وينتج عنها اشكال   مثل االودية الجاف

 نحت الرياح للصخور وارسابها وينتج عنها اشكال مثل الكثبان الرملية  

منخفضات خضراء فى وسط الصحراء يعيش بها السكان وتربى فيها 

 الحيوانات

 اودية كانت تمألها المياه قديمًا ثم جفت  

 لفة االشكال واالحجام لها مناظر رائعةتجمعات رملية مخت

  سهلية منبسطة مستوية من اسطح القارات ارض 

 ارض منخفضة منبسطة على سواحل البحار والمحيطات

 سهول كونتها الرياح عن طريق النحت او االرساب 

 

مهد للديانات السماوية الثالثه ) االسالم  -قيام الحضارات القديمة على ارضه   ب -أ  

 وجود االماكن المقدسة بأراضيه  -والمسيحية واليهودية (           ج

  

 دها الناس للزيارة مثل الكعبة ومسجدقبة الصخرة وكنيسة المهد لوجود اماكن دينية مقدسة يقص 

 

 موقعه المتوسط بين قارات العالم القديم لذلك يتحكم فى طرق التجارة العالمية  -أ  

 ويس وعدةمضايقاشرافه على بحار وممرات مائية هامه فى التجارةو سيطرته على قناة الس -ب  

 وجود البترول والغاز الطبيعى على ارضه  -تنوع موارده االقتصادية        د -ج  

 

 بسبب ما يمتلكه من اهمية حضارية واقتصادية واستراتيجية  -



  مراجعة االوائل  فـــــــــــــى الدراسات االجتماعية     

 

5. - 

  االوروبى بسبب تعرضه لالستعمار 

6.   
 تنوع االقاليم المناخية والنباتية والتكوينات الجيولوجية  

  

 لم تكن عائق امام وحدته بل عامل يسهم فى تحقيق الوحدة  

 حافظت على شخصيته العربية  

 ساعدته على االتصال بالعالم الخارجى 

 تعرض الوطن العربى لحركات التوائية  .8

 تعرض الوطن العربى لحركات انكسارية .9

 تعرض الوطن العربى لتعرية هوائية  .10

 تعرض الوطن العربى للبراكين  .11

 تعرض الوطن العربي للتعرية المائية     .12

 ؟   ارض خصبة صالحة للزراعة    .13

  

 صحراء ( من جميع الجهات  –جبال  –محيطات  –الن له حدود طبيعية ) بحار  

 

 المطلة على البحر المتوسط تعتبر اراضيها خصبة صالحة للزراعة  السهول الساحلية

 يستخرج منها الثروات المعدنية السهول الساحلية المطلة على البحر االحمر

 والخليج العربى يستخرج منها مصادر الطاقة 

 يتركز بها السكان -تربة خصبة صالحة للزراعة  

  

 نحصل منها على المياه الجوفية  –تستخدم كطرق للمواصالت  -

  

 ترسيب النهر المواد العالقة بمياهه على جانبية -

   ؟  .19

 حيث تكون اشعة الشمس عمودية بسبب قربها من خط االستواء -

  

 الن المياه تعمل على تلطيف درجات الحرارة  -



  مراجعة االوائل  فـــــــــــــى الدراسات االجتماعية     

 

 عيدة عن تأثير المسطحات المائيةب

 

 (متر تقل درجة الحراره  درجه واحده مئويه.150جـ: النه كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر )

 

 جـ:بسبب إصطدام الرياح بسفوح الجبال المواجهه للبحر.

 توجد بها اشجار السنط الذى يستخرج منه الصمغ العربى  -أ  .1

بسبب  -؟  .2

 االمطار الغزيرة شتاًء 

 بسبب اختالف كمية المطر -تتدرج حشائش السافانا في الطول من الجنوب للشمال ؟   .3

 سافانا حديقة حيوان طبيعية تعتبر حشائش ال .4
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 (16-14-12-13)        مربعكيلو متر  تبلغ مساحة الوطن العربى حوالى ....مليون (3

 أطلس( – عسير-الحجاز  -البحر األحمر ........ )تقع هضبة الشطوط بين سالسل جبال (4

 ) غرب-شرق -جنوب  -)شمال . العربية  تقع هضبة حضرموت في .......شبه الجزيرة (5

 )الجنوب -الوسط  -تقع هضبة نجد بالنسبة لشبه الجزيرة العربية فى....... )الشرق  (6

 -مدار السرطان -)خط االستواء ..... ة عرض رئيسية تمر وسط الوطن العربى هىدائر (7

 ( خط جرينتش

عسير  -كردستان  -األحمر  ) البحر ......من الجبال اإللتوائية في وطننا العربي جبال (8

 ) اليمن-

 باب -طارق جبل –سواحل الدول العربية هو مضيق...) هرمز  المضيق الذى يقع بأكمله داخل (9

 ) موزمبيق – المندب

 – المندب باب – طارق جبل)  . والخليج العربى يصل مضيق ..بين خليج عمان (10

 ) البسفور – هرمز

 -المحيط األطلنطى -خليج عدن -البحر العربى.. يصل مضيق هرمز بين الخليج العربى  (11

 ( خليج عمان

 الغابات المعتدلة  -االستبس  -انا )الساف..اإلقليم الذى يعد حديقة حيوان طبيعية هو (12

 ( البلوط -األرز–تتخذ لبنان شجرة شعارا .....................     ) الساج  (13

 )السنط -البلوط -العربي من..................           ) الساج يؤخذ الصمغ (14

 ( ستة -خمسة  - ثالثة -         (يتمثل فى الوطن العربى ...... أقاليم مناخية (15

 ( درجة عرضية 77ــ  60ــ  39.5ــ  37.5متد الوطن العربي في حدوده ) ي (16

 تقع جزر القمر في المحيط  ) األطلنطي ــ الهادي ــ الهندي ــ الشمالي ( (17

 (مدار السرطان ــ مدار الجــدي  يمر جنوب الوطن العربي ) دائرة االستـــواء ــ (18

 ن ــ مدار الجدي(يمرغرب الوطن العربي )خط جرينتش ــ مدار السرطا (19

 يحد الوطن العربي شرقا ) الخليج العربي  ــ   البحرالمتوسط  ــ     خليج عدن ( (20

 (  دولة عربية  26ــ   22ــ    12ــ   10يبلغ عدد الدول العربية  )   (21

 البحر المتوسط( –المدرارى  –تنتمى االجزاء اشمالية القليم ... ) البحر المتوسط  (22
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ة بالوطن العربي  )  جبال الشام  ــ  جبال أطلس  ــ  جبال من الجبال اإلنكساري (23

 عمان  ــ مرتفعات زاجروس  (

-من هضاب الجناح االسيوى بوسط شبه جزيرة العرب هضبة  ) نجد ــ  بادية الشام  (24

 حضرموت  ــ الشطوط   (   

البحر  –الصحراوى  –جنوب غرب شبه الجزيرة ينتمى لالقليم ....... ) المدراى  (25

 توسط ( الم

  مصر ( –العراق  –من الدول التى تنمو بها اشجار السافانا  ...... ) السودان  (26

 مضيق باب المندب  مضيق جبال طارق مضيق هرمز اوجه المقارنه

المسطحات المائيه 

 التى يصل بينها

   

الدول التى تشرف 

 على الممر

   

 ل التى تمتد فيها الدو اسباب نشاتها  

  جبال اطلس االلتوائية 

 

 

   مرتفعات البحر االحمر 

  جبال بالد الشام 

 

 

 االقاليم المناخية 

 اهم المدن  الخصائص النباتيه  الخصائص المناخية  الموقع  االقليم 

البحر 

 المتوسط 

 

 

 حار جاف صيفا 

 دفئ ممطر شتاءا

  

  الصحراوى 

 

شديد الحرارة 

ديد صيفا وش

 الرودة شتاءا

  

  حار ممطر صيفا   المدارى 
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 بارد جاف شتاءا 

 صنف العبارات االتية 

 الى جبال او هضاب او دول او انهار او مشكالت سياسية 

  فلسطين  الشام جبل  اطلس

  عمان  حضرموت  النيل

  الشام بادية  االحمر  الشطوط

جوبا 

 وشبيلى

  نجد  سبته ومليلة 

  الجزراالمارتية  يقيا الشماليةافر  دارفور

 صنف العوامل االتية الى باطنية او خارجية 

 الحركات االنكسارية ( –التعرية الهوائية  –التعرية المائية  –) البراكين 

...............................................................  

 صنف االشجار االتية الى االقليم الذى تنتمى اليه 

 االرز (  –التين الشوكى  –السنط  –) الزيتون 

........................................................... 

 صنف السهول االتية الى ) ساحلية او فيضية او صحراوية (

 جوبا وشبيلى ( –بحر الرمال العظيم  –البحر االحمر  –) نهر النيل 

........................................................................... 

 ما مقترحاتك 

 زيادة الوحدة بين البلدان العربية -1

..................................................................... 

استغالل العرب للمواردد االقتصادية لديهم  -2

..................................................................... 

حدود الوطن العربى  وشخصيته  -1

..................................................................... 

المناخ والنبات الطبيعى  -2

..................................................................... 
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اتجاه الكتل الجبلية واالمطار  -3

..................................................................... 

الموقع الفلكى ودرجة الحرارة  -4

..................................................................... 

الموقع الجغرافى ودرجة الحرارة  -5

..................................................................... 

التضاريس والمناخ  -6

..................................................................... 

السافانا واالمطار  -7

..................................................................... 

 لموقع الوطن العربي أهمية حضارية ودينية  (1

 إستراتيجيةو دية لموقع الوطن العربي أهمية اقتصا (2

 أهمية حدود الوطن العربي الطبيعية  (3

 تنافس االستعمار للسيطرة على الوطن العربي (4

 تقسيم الوطن العربي إلى دول مختلفة السكان والمساحة (5

 تكون جبال أطلس وجبال البحر األحمر  (6

 لألودية الجافة أهمية كبرى (7

 ارتفاع الكثافة السكانية في السهول الفيضية (8

 الكتل الجبلية فى توزيع المطر تؤثر اتجاه  (9

 السافانا حديقة حيوان طبيعية  (10

 تدرج السافانا في الطول من الجنوب للشمال  (11

 يغطى الجليد القمم العالية في مرتفعات لبنان  (12

 أهمية أشجار السنط  (13

 ساعدت التضاريس على وحدة الوطن العربي  (14

 لعربي وجود األماكن المقدسة بالوطن ا .1

 األهمية اإلستراتيجية للوطن العربي  .2
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 تحكم الوطن العربي في أربعة ممرات مائية  .3

 استيالء االستعمار على معظم أجزاء الوطن العربي .4

 وجود مياه جوفية بالواحات العربية .5

 مرور خط االستواء باألطراف الجنوبية للوطن العربي .6

 ارتفاع جبال أطلس ارتفاعًا شاهقًا .7

 ية تحيط بالوطن العربي وجود حدود طبيع .8

 شماال37.5جنوبا حتى 2امتداد الوطن العربي بين دائرتي عرض  .9

 لم تمتد حدود الوطن العربى مع ظاهرات طبيعية  (1

 لم يتعرض الوطن العربى لحركات التوائية  (2

 لم يتنوع المناخ  (3

 لم يتعرض الوطن العربى لالستعمار  (4

 صف الوطن العربى مر دائرة عرض االستواء فى منت (5

 توغلت التاثيرات البحرية فى المناطق الداخلية بالوطن العربى  (6

هم األفراد الذين يعيشون على ارض الوطن العربي وتربطهم وحدة اللغة 

 والمكان والتاريخ والعادات والتقاليد المشتركة  

 هو زيادة عدد السكان خالل فترة زمنية معينة 

 هى الزيادة السكانية الناتجة عن الفرق بين المواليد وعدد الوفيات

   انتقال الفرد من مكان إلى أخر بغرض اإلقامة والعمل 

 يقيمون عليها  نسبة عددالسكان الى المساحة التى

 عدم التوازن بين عدد السكان والموارد المتاحة

 افتقاد الشخص للمهارات االساسية فى القراءة والكتابة والحساب 

هي أحياء نشأت دون تخطيط حول المدن الكبيرة وتفتقر إلى المرافق 
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 .  صحية واالجتماعية المختلفة وتتدنى بها الخدمات ال

 عدد االفراد فى سن العمل والقادرين عليه والذين يعملون اويبحثون عن عمل 

 ارتفاع معدل نمو سكان الوطن العربى  .1

 الزيادة الطبيعية )ارتفاع عدد المواليد وانخفاض عدد الوفيات (  -

 خلية والخارجية (الزيادة  غير الطبيعية ) الهجرة الدا -

 انخفاض معدل الوفيات في الوطن العربي  .2

 لألطفال  تقدم الرعاية الطبية -3ارتفاع مستوى المعيشة    -2تحسن األحوال الصحية     -1 -

 ارتفاع معدل الوفيات في بعض الدول العربية  .3

 ب انتشارالحرو -3قلة الرعاية الصحية               -2انتشار اإلمراض واألوبئة     -

 ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية للسكان بالوطن العربي .4

 ارتفاع معدل المواليد بصفة عامة وانخفاض معدل الوفيات  -

 تؤثر موارد المياة والتربة الخصبة فى توزيع السكان .5

أماكن سقوط  -2السهول الفيضية حول مجارى األنهار   -1حيث يتركز السكان في : -

 لجوفية مناطق المياه ا -3األمطار     

 يقل السكان فى المناطق التى يقل بها المياه مثل الصحاري  -

 تؤثر التضاريس فى توزيع السكان  .6

 يقل السكان فوق المرتفعات  -2يتركز السكان في المناطق السهلية .       - -

 ؟   نظرًا لوعورة السطح وصعوبة استغالل االراضى يقل السكان فوق المرتفعات   .7

 ع السكان يؤثر المناخ فى توزي .8

 يتركز السكان في المناطق ذات المناخ المعتدل والممطر . -

 يقل السكان في المناطق ذات المناخ الجاف والحار . -

  العتدال مناخها -    ؟   سكان اليمن ولبنان يفضلون سكنى الجبال -1

بسبب توفر فرص العمل  -يتركز السكان في مناطق  التعدين واستخراج الطاقة ؟  -2

 لوارتفاع الدخ

 بسبب وجود المناطق الرعوية -تقل الكثافة السكانية في الصحارى العربية ؟    -3

 تؤثر الحروب على عدد السكان وكثافتهم  -4

 النها تؤدى إلى مقتل اعداد كبيرة منهم  أو إجبارهم على ترك بالدهم واالنتقال

 للعيش فى اماكن اخرى كما في العراق وفلسطين والصومال والسودان  
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 ل والمواصالت على عدد السكان وكثافتهم يؤثر النق -5

توافرالطرق ووسائل النقل والموصالت يؤدى لجذب السكان الى المكان لالستقرار والعمل  -

 بينما عدم توافرها يؤدى إلى انصراف السكان عن المكان . 

بسبب عدم التوازن بين عدد السكان   -ظهور المشكلة السكانية فى الوطن العربى ؟  -6

 لمتاحة والموارد ا

اختالف طريقة معيشتهم وبيئاتهم انماط ؟  3ينقسم سكان الوطن العربى الى  -7

 ونشاطهم االقتصادى 

 تناقص أعداد البدو في الوطن العربي  -8

 تحول أعداد كبيرة منهم للعمل في التعدين  -3 -هجرة الكثير منهم إلى القرى والمدن  -

 قيام الدول العربية بتوطينهم فى قرى  -

  بسبب هجرة أهل الريف للمدنسكان القرى في الوطن العربي   تناقص أعداد -9

 زيادة أعداد سكان المدن في الوطن العربي  -10

 قيام المدن البترولية كما في دول الخليج  -

 انشاء الدول العربية المدن الصناعية  كما في سوريا ومصر مثل العاشر من رمضان .  -

 الهجرة من الريف إلى المدن .  -

 عالة في الوطن العربي ارتفاع نسبة اإل -11

ارتفاع نسبة من هم فى سن --ارتفاع نسبة صغار السن --ارتفاع نسبة كبار السن  -

 التعليم 

 ارتفاع نسبة البطالة بن الشباب -

 ضعف مشاركة المرأه في سوق العمل   -

 يميز مجتمعنا العربى العديد من القيم واالخالق التى تميزه عن بقية المجتمعات  -12

 التمسك بالعادات والتقاليد الحسنة   -2يم الدينية   التمسك بالق -1 -

 الترابط األسرى  -4الكرم وحسن الضيافة     -3 -

 تحظى المرأه في المجتمع العربي بمكانة متميزة -13

 أتاح لها المجتمع فرص للتعليم والعمل .  -

 % 77زادت نسبة التحاق اإلناث بالتعليم االبتدائي فوصلت  -

 ق العمل فأصبحت منهن المعلمةوالطبيبة والوزيرة وعضو البرلمانزادت نسبة مشاركتهن في سو 

 تركز سكان الصحارى فى الواحات ؟ بسبب وجود المياه الجوفية  -14

 لوفرة موارد المياه والتربة الخصبة تركز السكان فى السهول الفيضية ؟  -15
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 ؟ بسبب الهجرة من الريف الى المدن  ظهور العشوائيات -16

 جرة من الريف الى المدن تسعى الدولة للحد من اله -17

 للمحافظة على االرض الزراعية  -

 كانت نسبة التحاق اإلناث بالتعليم االبتدائي ضعيفة  -18

 بسبب بعض العادات والتقاليد التي تمنع تعليم اإلناث . 

  سكانيةظهور المشكلة الالعالقة غير المتوازنة بين عدد السكان والموارد المتاحة ؟   (1

  ارتفاع  نسبة االعالة.؟ ارتفاع نسبة من هم فى سن التعليم الى عدد السكان (2

 المدن ارتفاع السكان فى –ظهور االحياء العشوائية ؟  استمرار الهجره من الريف الى المدن (3

 ؟ ظهور المشكلة السكانية  تزايد سكان الدول العربية بشكل ال يتناسب  مع الموارد (4

 انخفاض سكان البدو؟  وليةظهور المدن البتر (5

 اهتمام الدول العربية بالتعليم ؟ (6

 .ونصف من جملة السكان65زادت نسبة الملتحقين بالتعليم قبل الجامعى الى  -

  هجرة اعداد كبيرة من السكان–مقتل اعداد كبيرة ؟  الصراعات والحروب (7

  
 هلية ويقل السكان فوق المرتفعات يتركز السكان فى المناطق الس

  
يتركز السكان حيث توجد المياه مثل السهول الفيضية والواحات ويقل 

 التركز حيث تقل المياه مثل الصحارى 
يتركز السكان فى المناخ المعتدل والممطر ويقل   -3

 والجاف السكان فى المناخ الحار 
  

 التعدين (  –الصناعة  –يتركز السكان حيث االنشطة مثل ) الزراعة 
  ويقل السكان حيث االنشطة مثل ) الرعى ( 

  
 ترتفع الكثافة السكانية حيث تتوافر وسائل النقل والمواصالت 

  
 دى الحروب الى مقتل اعداد كبيرة وهجرة اعداد كبيرة من السكان تؤ
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 تظهر العشوائيات نتيجة الهجرة الداخلية  
  

 اذا زاد معدل المواليد ترتفع نسبة االعالة 

 ......... والريفيون ب ...........يعمل سكان البدو ب ........... .1

 تعرف الزيادة الطبيعية للسكان بأنها....................... .2

 تعرف المشكلة السكانية بـــ.......................... .3

 ....المدن باألحياء تعرف المناطق التى تعانى نقص الخدمات وانتشار األمراض فى .4

 ................. بى فىتعيش النسبة األكبر من سكان الوطن العر .5

 ................. تقل كثافة السكان حيث تنتشر حرفة .6

 من األخالق الحميدة التى تسود فى مجتمعنا العربى ......................... .7

 ...…………………...من العوامل البشرية المؤثرة في توزيع السكان .8

 ......،.................من العوامل الطبيعة المؤثرة في توزيع السكان .،........ .9

 من مشكالت المدن فى الدول العربية ظهور ...................... .10

 يبلغ عدد سكان وطننا العربى حوالى .........% من سكان العالم .11

 يبلغ معدل النمو  السكانى فى وطننا العربى ..................% .12

 .........% نسبة الملتحقات بالتعليم االبتدائى تصل الى ........ .13

 تمثل قوة العمل العربية نحو .............%  .14

 ترتفع الكثافة فى مناطق الزراعة مثل ................و................... .15

 يطلق على سكان الصحارى أسم ...........  .16

 يقصد باألحياء العشوائية ........................ .17

 .....يقصد باإلعالة ........................... .18

 ..% طننا العربى والمدن حوالى ....يمثل سكان الريف .........% من سكان و .19

 يفضل سكان ...........و............... سكن الجبال  .20
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 ما ينزله اهلل على االنبياء عن طريق جبريل عليه السالم  الوحى 
 السير ليال من المسجد الحرام للمسجد االقصى    االسراء

 الصعود للسماء من المسجد االقصى  المعراج

 م  570العام الذى ولد فيه الرسول ) ص ( وهو عام  عام الفيل

  على دين سيدنا ابراهيم عليه السالم عبادة اهلل الحنيفية

 اهل مكة الذين هاجروا مع الرسول )ص ( المهاجرون 

 اهل يثرب الذين نصروا الرسول ) ص(  االنصار 

 حمالت وجهها الرسول ) ص ( ولم يحضرها  السرايا 

 معارك خاضها المسلمون بقيادة الرسول ) ص (  الغزوات 

 ر بم تفســـــــــــــــــــــ

  
  ليرشد الناس إلى عبادة اهلل الواحد 

 لينشر قيم العدل والمساواة والتسامح والرحمة بعد انتشار الظلم والفساد 

2-   
 النها كانت عبارة عن قبائل متفرقة 

 ؟  -3

   النها كانت ميدانًا للتنافس فى الشعر والخطابة

الن دخلت عليهم عبادة االصنام فأتخذت  - -4

 كل قبيلة منهم صنمًا تعبده 

 

  وجيشه حيث أرسل عليهم طيرا محملة بأحجار محرقة  الن اهلل حفظ بيته الحرام واهلك أبرهة

 ليكون محمودا فى االرض والسماء -؟  تسمية سيدنا محمد  ص بهذا االسم -6

 

 يكسبهم فصاحة اللسان وقوة البنيان ورجاحة العقل 

 

 يساعد عمه الن عمه كان فقيرا كثير العيال فرفض أن يكون عبئًا عليه ، وفضل أن
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 الن عرف عنه الطهارة ورجاحة العقل و الصدق  -  -9

 

 ظنوا أن الدعوة االسالمية ستهدد مصالحهم التجارية ومكانتهم بين  القبائل العربية -أ  

 كانت تخالف دين آبائهم واجدادهم    -ب 

 

 ملك الحبشة ) النجاشى ( ال يظلم عنده احد  -شدة ايذاء قريش للرسول واصحابه     ب -أ  

  
ة الرسول فى مكان اخر للدعوة غير مكة وذلك بعد وفاة عمه ابو طالب  وزوجته السيدة رغب (1

 ( ليدعو أهلها إلى اإلسالم ،ولكي يلتمس النصرة من قبيلة ثقيف2خديجة فى عام الحزن   

 

 لقادرين علي تنفيذ التخطيط اختيار ا -4توفيق اهلل وعنايته  برسوله    -3السرية التامة   -2التخطيط الجيد  -1

 

 مدرسة لتعليم مبادئ الدين اإلسالمي -3دار للعبادة     -2مقر الحكم      -1

 

 يحدد حقوق وواجبات كل فرد فى المدينة  –ليامن غدر اليهود 

 

 بدأ الرسول في إرسال الرسل للملوك والرؤساء يدعوهم إلي اإلسالم  -1

 بدأت مرحله نشر الدعوة عالميًا . -2

  الرسول صلى اهلل عليه وسلم اوامرالرماة خالفوا   ؟ الن   -17

وا عهدهم مع الرسول ) ؟ النهم خالف  -18

 ص ( وتحالفوا مع قبيلة بكر ضد خزاعة 

؟  اشاعة خبر مقتل  -19

 عثمان 

  لتدبير مؤامرة لقتل الرسول ) ص (  -20

  
 د اهلل من عن النصرالنهم تعلموا ان 

 ( ؟ هزيمة المسلمين فى احد   (1

 اصبحت يثرب مهيئة الستقبال الرسول صلى اهلل عليه وسلم؟    (2
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 –؟ شدة ايذائهم للمسلمين    (3

 البحث عن مكان جديد لنشر الدعوة   -سنوات  3مقاطهة قريش لبنو هاشم 

  بدا الرسول ص فى ارسال الرسل لللملوك واالمراء يدعوهم لالسالم ؟     (4

اكتشب ىعدة صفات مثل الصبر ؟   (5

  التواضع والشجاعة والرحمة والعطف

  
 ه بالهجرة الى الحبشة امر الرسول ) ص ( اصحاب -

 البحث عن مكان جديد لنشر الدعوة  -

  
 اجتمعوا فى دار الندوة لتدبير مؤامرة لقتل الرسول ) ص (  -

  
 سميت بالمدينة المنورة  -تاسيس دولة االسالم   -

  
 ) ص ( مكة بدون قتال  فتح الرسول -

  
 محاصرة الرسول ) ص ( لهم وامر باخراجهم من المدينة  -

  
معهم )مصعب بن عمير ( ليعلمهم  امور دينهم فكان اول  ) ص ( ارسل الرسول -

 سفير فى اإلسالم

 الغزوات السرايا :      - 

إلضعاف قوة قريش االقتصادية   - فها هد

ليكفوا كيدهم وعدائهم  وتحريضهم 

 لليهود على الرسول 

دفاعا عن اإلسالم وحمايته ونشر 

 مبادئه بين الناس

 اهم الشخصيات 

 تنسب اليه  الديانة الحنيفية 

 اشهر شعراء العرب قبل االسالم 

 حظيت بمكانة عالية  –زوجة الرسول  وام المسلمين 
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 حاول هدم الكعبة 

 مرضعة الرسول 

 جد الرسول/  كفله من سن السادسة وحتى الثامنة  

 ام الرسول توفيت وهو فى سن السادسة 

 رسول من سن الثامنة كفل ال

 غالم السيدة خديجة الذى سافر الى الشام مع الرسول 

 كان عالم باالنجيل بشر الرسول بالنبوة 

 اول من اسلم من الموالى / صاحب الرسول فى رحلة الطائف 

 عم الرسول سب الرسول بعد الجهر بالدعوة 

 ملك الحبشة / استقبل المسلمين 

 اول سفير فى االسالم 

 دليل الرسول فى الهجرة 

 بمتابعة أخبار المشركين

 قامت بإحضار الطعام اثناء الهجرة ، 

 ارعي األغنام حول الغار ليخفي أثارهم

  بدر  بئراشارعلى الرسول ان يعسكر عند 

 رجع بثلث  الجيش فى غزوة احد 

   وصعد على الجبل استغل نزول الرماة فى غزوة احد 

  اشارعلى الرسول بحفر خندق حول المدينة.

 فى صلح الحديبية مبعوث الرسل 

 انهى الوجود اليهودى من شبه الجزيرة العربية 

 نادى فى المسلمين يوم غزوة حنين بان النصر من عند اهلل 

 حسن معاملة االسرى -النصر من عند اهلل -االخد بمبدا الشورى 

 اطاعة اوامر القائد -االخد بمبدا الشورى

 االلتزام بالعهود والمواثيق  -االخد بمبدا الشورى
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اطاعة  -االلتزام بالعهود والمواثيق  -  -االخد بمبدا الشورى

 اوامر القائد

 االلتزام بالعهود والمواثيق -االخد بمبدا الشورى

 قوة االيمان  فى اهلل  –النصر من عند اهلل-مبدا الشورى االخد ب

 عدم الغرور  -النصر من عند اهلل-االخد بمبدا الشورى 

 قوة االيمان  فى اهلل  –النصر من عند اهلل-االخد بمبدا الشورى 

 

 وأد البنات )دفن البنات أحياء( -2األخذ بالثأر               -1

 لعب الميسر " القمار"               -4شرب الخمر             -3 

 

   -5 العفو عند المقدرة       -4الوفاء بالعهد      -3الكرم             -الشجاعة        -1

5) 
 برحلتى الشتاء الى اليمن والصيف الى الشام  

 

  الرحمة والعطف -الشجاعة د -ج   التواضع -ب-الصبر   -أ

  
 عرض الرسول ) ص ( دعوته على القبائل التى تاتى للحج يدعوهم لالسالم  -

  
 التعايش مع االخر  -3المؤاخاة    -2بناء المسجد   (1

  
 طلقاء فى فتح مكة عفا عنهم وقال لهم اذهبوا فانتم ال -

  
 حيث اشار سلمان الفارسى على الرسول ) ص ( بحفر خندق حول المدينة  -

 احتلت دولة ...........بعض البالد العربية مثل مصر وبالد .............. .1
 ...........احتلت الفرس دوال عربية مثل ...............و. .2
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 ة..... سنوات ) ثالث ــ أربع ــ ست (أقام محمد) صلى اهلل عليه وسلم( في بيت حليم (7
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 رنين ـــ غزوة بدح )ب( غزوة تبوك ــ فتح مكة ــ بيعة العقبة الثانية ــ غزوة

 بيعة الرضوان(  ـــ غزوة الخندق  ــصغزوة بدرـ  وفاة الرسول )  )ج( غزوة حنين ـ

 غزوة تبوك  -فتح مكة   –وفاة الرسول ص  –)د ( بيعة الرضوان 

 رحلة الطائف  –بدايةمرحلة الجهر بالدعوة  –صلح الحديبية  –)هـ (  اسالم ابو بكر 

 مرحلة عالمية  الدعوة  –غزوة الخندق  –الرسول ص  ميالد –) و ( رحلة الشام 

 عادات قريش قبل االسالم  .1

 تصرف الرسول ص مع اهل مكة يوم فتح مكة  .2

 تصرف الرسول ص مع يهود خيبر .3

 تصرف السيدة خديجة مع نزول الوحى على الرسول ص   .4

 استماع الرسول ص لراى الصحابة فى الغزوات  .5

 غزوة بدر  -1

 غزوة احد  -2

 غزوة الخندق  -3

 المؤاخاة بين المهاجرين واالنصار  -4
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 بناء المسجد فى االسالم  -5

 غزوة تبوك  -6

 حنين غزوة  -7

 صلح الحديبية  -8

 الرسول ) ص ( بعدة مراحل مرت دعوة  -1

 كان من صفات الرسول ) ص ( العفو  -2

 دائما  كان الرسول ) ص ( يستشير اصحابه -3

 عارضت قريش دعوة الرسول ) ص (  -4

 اهمية المسجد فى االسالم  -5

 النصر من عند اهلل وليس بكثرة العدد  -6

 الرسول ) ص ( بمجموعة من المراحل ..... ( فى ضور العبارة ) مرت دعوة 

 ما هى مراحل دعوة الرسول ) ص (  -1

 اسباب هجرة الرسول ) ص ( الى يثرب  -2

 عتى العقبة االولى والثانية قارن بين بي -3

 ما العالقة بين  -4

 يهود بنو قريظة وغزوة الخندق  -

 صلح الحديبية وفتح مكة  -

 من القائل  -5

 ) واهلل اليخزيك اهلل ابدا ..... ( -1

 )هذا الناموس الذى نزل على موسى ...... ( -2

 )تبا لك سائر اليوم ..........( -3

 ان قال هذا فقد صدق  ..... -4

 واحبك الى ......ما اطيبك من بلد -5
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 مجموعة من السفن مجهزة لصد المعتدين من جهة البحر  االسطول

 هم جنود يعتمد عليهم الخليفة فى حفظ االمن والنظام  الشرطة

 كلمة فارسية معناها السجل أو الدفتر الديوان

 فة فى المسجدمبايعة عامة المسلمين البوبكر بالخال البيعة العامة    

 مبايعة المهاجرين و االنصار البوبكر بالخالفة فى سقيفة بنى ساعده  البيعة الخاصة

 نظام اتبعه المسلمين فى اختيار الخلفاء الراشدين يقوم على الترشيح واالنتخاب الشورى

 هم قبائل عربية ارتدت عن االسالم بعد وفاة الرسول مرتدون
 النبوة مثل مسيلمة الكذاب هم الذين ادعوا المتنبئون

 فئة من جيش على رفضت التحكيم وخرجت عليه                           الخوارج

الرسول ) ص ( ويقوم على شكل من اشكال الحكم اقره المسلمون بعد وفاة  الخالفة 

 اختيار من يتولى امور المسلمين فى الدين والدنيا نيابة عن الرسول ) ص (

 -بم تفسر :
 أطلق على ابوبكر وعمر وعثمان وعلى اسم الخلفاء الراشدين  .1

 الخلفاء : ألنهم جاءوا بعد الرسول وتولوا المسلمين في  دينهم ودنياهم  -

 الراشدون :ألنهم ساروا علي نهج الرسول واهتدوا بهديه  واستكملوا مسيرته في بناء الدولة  -

 لاجتماع األنصار في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة الرسو .2

 الختيار خليفة للمسلمين حفاظًا على كيان الدولة االسالمية -

 واجهت الدولة االسالمية كبيرا بعد وفاة الرسول ) ص ( .3

 بسب ظهور خطر المرتدين والمتنبئين  

 ؟ للمسلمينأختيار ابوبكر الصديق خليفة  .4

الرسول ) ص ( فى صاحب  – أكبر الصحابة سنًا .  اول من اسلم من الرجال -

 شارك فى كل الغزوات  -الهجرة  

 الن اهلل فرق به بين الحق والباطل لقب عمر بن الخطاب بالفاروق    .5

 قيام ابو بكر الصديق بجمع القرآن الكريم  .6

  بسبب استشهاد الكثير من حفظة القرآن أثناء حرب المرتدين  -

 . جيوشلتكون تجمعًا للمسلمين وال -أمر عمر قادة الفتوحات اإلسالمية بإنشاء مدن جديدة .7

 انتهت دولة الفرس نهائيا -تسمية معركة نهاوند باسم فتح الفتوح .8
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  تامين فتوحات الشام  -للمسلمين قوة وعونًا  رغبة عمرو بن العاص في فتح مصر ؟  .9

 تردد عمربن الخطاب في فتح مصر في البداية؟ .10

 بسبب انشغال جيوش المسلمين في مطاردة جيوش الفرس والروم  -

 بلقب ذو النورين   سمي عثمان بن عفان .11

 لزواجه من اثنتين من بنات الرسول وهما رقية ولما توفيت تزوج أم كلثوم  -

   -شارك عثمان بن عفان في كل الغزوات ما عدا بدر ؟ .12

 لمرض زوجته فجلس لجوارها بإذن النبي 

 أمر عثمان ) زيد بن ثابت ( بكتابة القرآن في مصحف واحد وبلغة واحدة ؟ .13

 فى كل قبائل العرب والبالد المفتوحة  حتى تتوحد القراءة -

  لصد هجمات الروم علي سواحل مصر والشام -؟إنشاء عثمان بن عفان أسطوال إسالميا بحريا .14

قاد معاوية المسلمين لفتحها إليقاف هجمات الروم علي سواحل  - فتح جزيرة قبرص .15

 مصر والشام 

 حدوث الفتنة فى اواخر عهد عثمان بن عفان ومقتله  .16

a. نضم إليه بعض المنافقين ووجهوا االتهامات وا) عبد اهلل بن سبأ ( التى اشعلها الفتنة

 الباطلة لعثمان وطلبوا عزله لكن عثمان رفض

 قيام على بن ابى طالب بتنظيم الشرطة ؟ .17

a.  مالحقة الجناه والمفسدين والخارجين على القانون  -2الحفاظ على امن وسالمة المواطنين 

 ليسهل عليه االنتقال بين المدن االسالمية الجديدة ؟   المدينة للكوفة نقل على مقر الخالفة من .18

 قبول على بن ابى طالب للتحكيم  ؟ ظهور فئة الخوارج .19

 الرسول ) ص ( على اهل المدينة ؟ استخلفه شارك على فى كل الغزوات عدا تبوك .20

 وفاة الرسول ) ص ( دون ان يعين خليفة  (1

 المسلمين فى السقيفة الختيار خليفة ل الرسول ) ص (اجتمع  -

 في سقيفة بني ساعدةين اجتماع المسلم (2

 بايعوا أبو بكر خليفة للمسلمين ) البيعة الخاصة (

 ارسال ابو بكر الجيوش لمحاربة المرتدين والمتنبئين (3

 نجحت الجيوش في مهمتها وعادت القبائل المرتدة لإلسالم . -

  جمع القران الكريم حفظة القرأن فى حروب الردة؟ استشهاد عدد كبير من (4

 جالء الرومان عن مصر واصبحت مصر والية اسالميةهـ ؟  21فتح مصر  (5
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 انشاء اول اسطول اسالمى  (6

صد هجمات الروم على  -2ادى ذلك الى تأمين حدود الدولة االسالمية برًا وبحرًا  -1

 ذات الصوارى  االنتصار على الروم فى معركة -3سواحل مصر والشام 

 الفتوحات فى عهد عثمان بن عفان   (7

 وصلت الفتوحات شماال الرمينيه وجنوبا للنوبة وغربا الفريقية  -

 عم الخير البالد االسالمية -

 وانتهاء عصر الخالفاء الراشدين مقتل عثمان وعلى الفنتة فى عهد عثمان  ؟  (8

 الفتوحات االسالمية 

 خالد بن الوليد  العراق 

 يدة بن الجراح ابوعب حمص 

 يزيد بن ابى سفيان  دمشق 

 شرحبيل بن حسنة  االردن 

 عمرو بن العاص  هـ 21هـ  ومصر 15بيت المقدس 

 سعد بن ابى وقاص  هـ21المدائن  

 حبيب بن مسيلمة  هـ 25ارمينيا 

 معاوية بن ابى سفيان  هـ 28قبرص 

  عبداهلل بن ابى السرح هـ 31 والنوبة  هـ 28 افريقيا

 المعارك 

 النتائج  االطراف  المعركة 

خالد بن الوليد ضد  هـ 13اليرموك 

 الروم 

 انتصار المسلمون وهزيمة الروم 

 غادر قيصر الروم بالد الشام 

سعد بن ابى وقاص  هـ 15القادسية 

 ضدالفرس ) رستم ( 

 انتصر المسلومن وهزيمة الفرس

 وقتل قائدهم رستم 

 دخل المسلمون المدائن 

النعمان بن مقرن ضد  هـ 21نهاوند 

 الفرس 

انتصر المسلمون وتم القضاء نهائيا على 

 الفرس 

 انتصر المسلمون عبداهلل بن ابى السرح  هـ 34ذات الصوارى 
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 تدمير اسطول الروم  ضد اسطول الروم 

 قتل من الروم االالف 

 اعمال الخلفاء 

 

 ولد أبو بكر بعد مولد الرسول بنحو ............سنة (1

 كان أبو بكر يعمل بـ   .................. قبل دخوله في اإلسالم (2

 اتخذ الخليفة أبو بكر موقفا حازما من................. (3

 ان .................. قائد جيوش الشام فى عهد ابو بكر ك (4

 ركان .................. قائد جيوش العراق  فى عهد ابو بك (5
 ................ على ابو بكر بجمع القران شار ا (6
 ابو بكر .............. بجمع القران الكريم كلف  (7
 اعمال ابو بكر كانت ...............اول  (8
 توفى أبو بكر وكان عمره ...............عام (9

 جيش اسامة بن زيد لقتال .............خرج  (10
 خطيب فى االسالم هو ...........اول  (11
 البعية العامة فى ............ والخاصة فى .............تمت  (12
 اتخذ أبو بكر موقفا حازما من ................... (13
 فق ........و.......... على مبايعة أبى بكر الصديق بالخالفة فى سقيفة......ات (14
 أسلم عمر بن الخطاب فى السنة ................من البعثة (15
 .........ثاني الخلفاء الراشدينيعتبر ..... (16
 لقب عمر بن الخطاب بــ........................... (17
 الديوان كلمة فارسية بمعنى ..................  (18
 اتخذ الخليفة .................من هجرة الرسول مناسبة لبداية .................. (19

على بن ابى طالب 

نقل مقر الخالفة من •
المدينة للكوفة 

تنظيم الشرطة •

عثمان بن عفان 

كتابة القران فى  •
مصحف واحد بلغة 

قريش  

انشاء االسطول •
االسالمى 

نشر االسالم •

عمر بن الخطاب 

انشاء الدواوين •

انشاء نظام الحسبة •

بدء التقويم الهجرى•

انشاء المدن •
االسالمية 

نشر االسالم خارج  •
شبه الجزيرة  

ابى بكر الصديق 

ارسال جيش اسامة •

محاربة المرتدين •

جمع القران الكريم•

نشر االسالم خارج  •
ة  شبه الجزيرة العربي
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 مدة .............سنوات خالفة ابوبكر استمرت  (20
 مدة .............سنوات  مرعخالفة استمرت  (21
 مدة .............سنوات  ثمانعخالفة استمرت  (22
 مدة .............سنوات  لىعخالفة استمرت  (23
 تم فتح مصر عام ........................على يد ..................... (24
 كلمة فارسية بمعنى........ ومن أمثلتها ديوان ......و.......... الديوان (25
وفى مصر فى العراق .......و.....  المدن الجديدة التى انشاها عمر بني الخطاب ن م (26

............... 
دارت معركة القادسية بقيادة القائد المسلم .................في عهد الخليفة  (27

................ 

 الفرس هى ............عاصمة  (28

 هـ....... ةفى القادسيقائد الفرس ........... قتل  (1
 اتخذ الخليفة ........... من هجرة الرسول ص  مناسبة لبداية ........... (2
 فتح الفتوح معركة ................ تسمى  (3
 المسلمين فى نهاوند هو ..........ائد ق (4
 .هـ .……… انتصر خالد بن الوليد فى معركة اليرموك على الروم عام (5
 ينتظر االمدادات ة شهر ظل عمرو بن العاص لمدظل  (6
 .............. عاصمة مصر اثناء حكم الرومانكانت  (7
 ............... بقتل عمر بن الخطاب قام  (8
 ....على يد تم فتح بيت المقدس عام ...........بينما تم فتح مصر عام............ (9
 ...........عثمان بن عفان عام .....ولد  (10
 .........أطلق على عثمان بن عفان  (11
 عثمان بن عفان ب......و.............اتصف  (12
 اعمال عثمان بن عفان هى ...................عظم ا (13
 أنشأ ...................أول أسطول بحرى إسالمى (14
 ............. والى الشام فى عهد عثمان كان  (15
 فى عهد عثمان  صرم............. والى كان  (16
 .................... باستشهاد على بن أبى طالب انتهى عصر (17
 تم فتح أرمينية على يد ............بينما تم فتح أفريقية ...................... (18
 هـ 34.عام لرومانى فى معركة ............انتصر األسطول اإلسالمى على األسطول ا (19
 تم فتح قبرص فى عهد الخليفة ...............عام ................ (20
  ارات الروم ..... لوقف غأمر الخليفة عثمان بن عفان بفتح جزيرة ..... (21

 د ..........فتح ارمينيه على يتم  (22

 فتح قبرص على يد ..........تم  (23

 فتح افريقية والنوبة على يد ..........تم  (24
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 ............. الفتنة فى عهد عثمانقاد  (25

 على بن ابى طالب بعد عام الفيل ب .........سنة ولد  (26

 على فى سن ...........اسلم  (27

 هو ........ مفدائى فى االسال اول (28

 عثمان جميع الغزوات عدا .............حضر  (29

 على  جميع الغزوات عدا .........حضر  (30

 راية المسلمين فى خيبر ...........صاحب  (31

 راى ............. استشارى فى اختيارالخليفة الثالثكان  (32

 .........إلى  ............مقر الخالفة من  لىعنقل الخليفة  (33

 ....... للحفاظ على أمن وسالمة المواطنينقام الخليفة على بن أبى طالب بتنظيم ...... (34

 ..................  ........ على يداستشهد الخليفة على بن أبى طالب عام  (35

 
  .أحد الخوارج قام بقتل سيدنا على بن أبى طالب (1
  .اسم أطلق على معركة نهاوند نتيجة انتهاء دولة الفرس (2
  .مبايعه الصحابة ألبى بكر الصديق فى سقيفة بنى ساعده (3
  .بعض األشخاص الذين خرجوا على اإلسالم وادعوا النبوة (4
 يم اتخذه عمر بن الخطاب يبدأ من هجرة الرسول ص  إلى يثربتقو (5
 ديوان خاص بتسجيل أسماء ورواتب الجنود (6
  .رجل من الفرس قام بقتل الخليفة عمر بن الخطاب وهو يصلى (7
  .زعيم المنافقين الذى قاد الفتنة بين المسلمين فى عهد عثمان (8
 غزوة لم يشارك فيها عثمان بن عفان (9
 ا على بن أبى طالبغزوة لم يشارك فيه (10
 جماعة من جيش على بن ابى طالب رفضوا قبول التحكيم (11
  .الخالفة العاصمة الجديدة التى نقل إليها على بن أبى طالب مقر (12
 فئة من جيش على بن أبى طالب رفضت التحكيم وحاربته لقتله (13

 ( 16 -14 -12 -10م عثمان بن عفان لمدة ............سنة                ) استمر حك .1

 ( 12-11-10.5-10استمرت خالفة عمر بن الخطاب لمدة ......سنوات         )  .2

عثمان  –على بن أبى طالب –أشار ........على أبو بكر بضرورة جمع القرآن )عمربن الخطاب .3

 بن عفان(

 المهاجرين ( –الخوارج  –.......) المرتدين التحكيم....أطلق على الفئة التى رفضت  .4
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أعطى الخليفة ..........مثاال للتسامح  الدينى عندما كتب أمانا ألهل بيت المقدس  ) أبو  .5

 على( –عثمان  –عمر  –بكر 

خالد بن  –انتصر..................على الفرس فى معركة نهاوند) سعد بن أبى وقاص  .6

 النعمان بن مقرن( ––الوليد 

 اليرموك ( –بيت المقدس  –القادسية هـ  ) 13..انتصر المسلمون على الروم فى معركة ..... .7

 ( هـ21-16-15-13)   انتصر المسلمون فى معركة القادسية عام ..... .......  .8

 شيراز ( –طهران  -البصرة  - المدائن ) … تتبع جيش المسلمين الفرس ودخلوا عاصمتهم .9

معاوية بن   -بن أبى طالب  على )…… تزعم الفريق الذى طالب بالقصاص من قتلة عثمان .10

 (  أبى سفيان
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ما المقصود بكل من ...؟  4س

موقع فلكي    

موقع جغرافي   

مضيق       

أهمية إستراتيجية . 

...؟ مب تفسر 5س

 العربي لوطننا اإلستراتيجية األهمية .
حار وطفبان نهم. نثل: البحر *إشراف سواحل الوطن العربي عفي ب1بحبب: جـ.

 المتوسط والخفيج العربي.

* سيورته عفي عي. ناايق بحري. وقنوات تتحكم  ي طرا الم ح. العالمي. نثل : 2   

نايق جبل طارا. ونايق با  المني  . وقنا. الحويس .        

 . األهمية الحضارية والدينية للوطن العربي
* 3*  ان نهياً لفييالات الحماوي. .  2في أرضه . * قيام الحاارات القييم. ع1 جـ.

وجو  أنا ن نقيس. به .

 . للوطن العربي مكانة دينية مهمة
 * لزو  الييالات الحماوي. الث و عفي أرضه وننه التارت لفعالم  فه .1بحبب:  جـ.

. *وجو  أنا ن نقيس. يقصي ا الناس لفزيار. نما أ حبه قيم. روحي. عظيم 2

 ي لفوس نعظم سكان العالم. 

 . تنافس الدول االستعمارية في السيطرة علي بلدان الوطن العربي

 بحبب أ مي. الوطن العربي ااستراتيبي. .. جـ

 . تعرض الوطن العربي لنهب خيراته من الدول االستعمارية 

 .تحكمه  ي طرا الم ح. العالمي. . *2* نوقعه المتميز            1 جـ

 . األهمية االقتصادية للوطن العربي
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* تنو  نوار ه االقتصا ي.. 2    * نوقعه المتوسط بين قارات العالم.1بحبب :  جـ.

* وجو  نصا ر الواقه.4* اشرا ه عفى م و بحار واربع نمرات نا يه   3

 . أهمية الحدود الطبيعية للوطن العربي 

ميز. بين اينم .ساعيت عفي االحتفاظ باخصيته العربي. الم جـ.

 . انقسام الوطن العربي إلي دول مختلفة المساحة 

بحبب تعر. الوطن العربي ل ستعمار ايوروبي اليي قام بتقحيم الدوطن العربدي  جـ.

إلي  و  نختفف. المحاح. تفصل بينها حيو  سياسي. نصونع. .

 . حدوث مشكلة فلسطين وجنوب السودان 

يام القوي االستعماري. بإقان.  يان استيوالي عفدي * ناكف.  فحوين حيمت بحبب ق جـ.

 أرضها بهيف القااءعفي الوحي. العربي. .

* ناددكف. جنددو  الحددو ان حدديمت بحددبب سددعي القددوى االسددتعماري. لتقحدديم الحددو ان     

واالستي ء عفي طيراته .

 ...؟ ما النتائج المترتبة علي  6س

 . الموقع الجغرافي للوطن العربي 

لددغ إلددي تعرضدده لفعييددي نددن المحدداوالت ل سددتي ء عفيدده ولهددب طيراتدده نددن أ ي م جـــ.

اليو  االستعماري. الكبرى .

 . الموقع الفلكي للوطن العربي 

الادمالي.   دي المنوقد. المياريد. الحدار. ندا عديا ايطدرافأ ي إلي * وقو  نعظمده . جـ

الوبيعي .تقع  ي المنوق. المعتيل. . * تنو  المناخ وبالتالي تنو  النبات 

  شماالً . ˚37.5جنوبا ، ˚2امتداد الوطن العربي بين دائرتي عرض 

ترتددب عفددي ملددغ أن الددوطن العربددي وقددع  ددي ننوقتددين حددراريتين  مددا: المنوقدد.  جـــ.

المياري. الحار.. المنوق. المعتيل..
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 وجود األماكن المقدسة بالوطن العربي . 

زيا . أ مي.  -لفوس نعظم سكان العالم.أ حب الوطن العربي قيم. روحي. عظيم.  ي  جـ.

الوطن العربي الييني. .

 . تنوع األقاليم المناخية والحياة النباتية بالوطن العربي 

 لتج عن ملغ تنو  الموار  االقتصا ي. بالوطن العربي . جـ.

 . إشراف الوطن العربي علي ثالثة بحار مائية هامة 

بي  ي التبار. العالمي. .لتج عن ملغ وجو   ور نهم لفوطن العر جـ.

 . األهمية اإلستراتيجية للوطن العربي 

. تعر. لفعييي نن المحاوالت ل ستي ء عفيه ولهب طيراته نن اليو  االستعماري. جـ.

 . تحكم الوطن العربي في الممرات المائية 

لعبت  وراً نهماً  ي التبار. العالمي.. * زا ت نن أ ميت. االقتصا ي. .*  جـ.

 داد حدود الوطن العربي مع ظاهرات طبيعية .امت 

ساعي عفي االحتفاظ باخصيته العربي. المميز. بين اينم . جـ.

 . استيالء االستعمار األوروبي علي معظم أجزاء الوطن العربي

قحم االستعمار  و  الوطن العربي إلي  و  نختفف.  ي المحاح. وعي  الحكان  جـ.

. نصونع. وقي لتج عن ملغ بعض الماك ت الحياسي. ويفصفها عن بعاها حيو  سياسي

. 
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أكمل ما يأتي : 1س

تنقسم عوامل تشكيل سطح الوطن العربي إلي .................... و ............................ (1

من العوامل الباطنية التي تشكل سطح األرض في الوطن العربي ............ ومن العوامـل  (2

........الخارجية  ....

 و ............... .........و ..... ................من أمثلة الجبال االلتوائية في الوطن العربي (3

تمتد من الغرب للشرق في بالد المغرب جبال ..................... (4

تعد جبال أطلس من الجبال ...............، بينما جبال الشام من الجبال ...................... (5

ـــــا ................... و  (6 ـــــار من  ـــــا األ   ـــــال الشـــــام عـــــدة ســـــ ول تجـــــر. في  تحصـــــر جب

......................

مرتفعات البحر األحمر وجبال الشام من الجبال ...................... (7

ـــي الســـعودية باســـم  (8 ـــي مصـــر باســـم ................. وف ـــر ف ـــرر مرتفعـــات البحـــر األحم تُع

....................... و .....

تنحصر بين جبال أطلس التل وأطلس الصحراء هضبة .................... (9

 تمتد هضبة بادية الشام في .............. شبه الجزيرة العربية . (10

 ............... شبه الجزيره العربيهتمتد هضبة  جد في  (11

ا واحـــة مـــن أمثلـــة الواحـــات واحـــة ............. بمصـــر ، ومـــن أشـــ ر الواحـــات بليبيـــ (12

.....................

من أش ر األودية الجافة بمصر واد. ..................... (13

تستخدم األودية الجافة كطرق لـ....................... (14

، ...............توجد الس ول الفيضيه فى العراق حول   رى ................  (15

ن مصر و ..................................... بيبحر من التكوينات الرمليه  (16

................. ، ...................حول   رى الس ول الفيضية في الصومال  توجد (17
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 ساعدت ................. علي وحدة وطننا العربي . (18

ساعد ........... علي ا تقال الثقافة العربية والدين اإلسالمي إلي قلب أفريقيا . (19

: أمام العبارة الخاطئة( ×)العبارة الصحيحة وعالمة  أمام( √)ضع عالمة  2س

     تُعي التعري. الما ي. نن العوانل الباطني.  ي تاكيل سوح الوطن العربي . .1

.   الثورات البر الي. نن العوانل الخارجي. التي شكفت سوح الوطن العربي .2

  نن الهاا  البر الي.  اب. اليمن . .3

         الببا  نصير نهم لفعييي نن الثروات.  المعا ن . .4

     تُعي جبا  ُ ر ستان وزاجروس نن الببا  االكحاري.  ي الوطن العربي . .5

  جبا  عحير نن الببا  االتوا ي.  ي الوطن العربي . .6

تمتي جبا  أطفس نن ال.ر  إلي الارا  ي أربع  و  . .7

تمتي جبا  الاام عفي طو  الحاحل الارقي لفبحر المتوسط . .8

يبري لهر الفيوالي  ي  ول. لبنان . .9

أ بر  اا  الوطن العربي  اب. با ي. الاام . .10

تأطي  اب. لبي شكل المثفث تقريباً . .11

 تقع  اب. حارنوت جنو  شبه البزير. العربي. . .12

     وقفت الببا  والهاا   ي الوطن العربي عا قاً أنام الوحي. بين  وله . .13

 . ى نصر نن أنثف. الواحات التي يعيش بها الحكان واح. الكفر. .14

يفصل بحر الرنا  العظيم بين نصر وليبيا . .15

فه عفى البحرالمتوسط بخصوبه تربتها .تتحم الحهو  المو .16

سهو  البحر المتوسط يحتخر  ننها الثروات المعيلي. ونصا ر الواق. . .17

وا ي الُرن. نن أشهر ايو ي. البا .  ي نصر . .18

البرا ين احي العوانل الباطنيه  ى تاكيل سوح االر. .  .19
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صطلح اجلغرايف الدال علي كل عبارة مما يلي :اكتب املفهوم أو امل 3س

 منخفضات خضراء وسط الصحراء يعيش ب ا السكان . (1

 أودية كا ت تمألها المياه قديماً ثم جفت . (2

أرض منخفضة منبسطة كو  ا الن ر عن طريق ترسيب المواد العالقة بمياهه . (3

 أرض منخفضة منبسطة تقع بالقرب من البحار والمحيطات . (4

...؟ أي الدول العربية تنتمي الظواهر الجغرافية اآلتية إلي 4س

* واد. العالقي      *   واحة سيوة .              واحة الكفرة .                  *

*   بحر الرمال العظيم .         *  س ول دجلة والفرات .             

  كسارية ...؟بال إتالية جبال التوائية وأي ا جحدد أ. الجبال ال 5س

اطلس -ردستانجبال كُ  –جبال زاجروس  –جبال الشام  –جبال ُعمان  –جبال البحر األحمر  

ما المقصود بكل من ...؟  6س

 حركات التوائية .

 حركات ا كسارية  .

  . تعرية هوائيه

  . واحة

 . اوديه جافه

 . س ول ساحلية

 . س ول فيضية
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بم تفسر ...؟ س

 . طوط بهذا االسمشتسمية هضبة ال 

لوجددو  نبموعدد. نددن البحيددرات المالحدد. التددي تنتاددر  ددوا سددوح الهاددب. والتددي  .جـــ

ااالسم .تُعرف بالاووط وليلغ سميت بهي

 أهمية الواحات بالوطن العربي . 

يعيش بها الحكان وتُربي بها الحيوالات . جـ.

 أهمية األودية الجافة بالوطن العربي . 

 ننها عفي المياه البو ي. بحهول.لفمواص ت . ولحصل  ورا  يلها تحتخيم جـ.

 خصوبة تربة السهول الفيضية في الوطن العربي . 
يلها تكولت لتيب. ترسيب الموا  العالق. بمياه ايلهار .جـ. 

 . كثرة السكان في السهول الفيضية 

. بحبب تميز  يه الحهو  بترب. طصب. صالح. لفزراع.جـ. 

 . وحدة الوطن العربي يللتضاريس أثر كبير ف 

. لم تقف الببا  والهاا  عا قاً  ي طريق الوحي. العربي. -لألسبا  اآلتي. :  جـ.

 ساعيت بحار الوطن العربي عفي االتصا  بالعالم الخارجي .

قفب أ ريقيا .  إلي ااس نيساعي لهر النيل عفي التقا  الثقا . العربي. واليين 

...؟ ما النتائج املرتتبة علي س

. الحركات االلتوائية التي تعرضت لها األرض
.تكوين س سل جبفي. نرتفع.  إليأ ي ملغ جـ. 

 . الثورات البركانية التي تعرضت لها األرض 

.ظهور الببا  والهاا  نثل  اب. اليمن  إليأ ي ملغ جـ. 

. ترسيب المواد العالقة بمياه السهول التي كونتها األنهار
  . تكوين ترب. طصب. صالح. لفزراع. يإلأ ي ملغ جـ. 
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أكمل ما يأتي : 1س

نن العوانل المؤمر.  ي نناخ الوطن العربي .............. و ............. و  .1

المناطق القريب. نن  ا ر. ااستواء تكون .................. .2

3.  ً . تقل  رج. الحرار.  فما بعيلا عن ..................... شماالً وجنوبا

يقع نعظم وطننا العربي  ي المنوق.  ............ .4

المناطق الياطفي. البعيي. عن تأمير البحر تعرف بالمناطق ..................... .5

. ................ نن المين الحاحفي. الموف. عفي البحار ................  .6

....................نيين. بيروت نن المين ............... أنا الريا. نن المين  .7

نن جبا  الوطن العربي التي يُ.وي قممها البفيي .................... .8

اتباه ....................... يؤمر  ي توزيع  مي. المور . .9

يقع ااقفيم ...............  ي ايطراف الامالي. نن الوطن العربي . .10

ن العربي .نن نحاح. الوط  80يا.ل إقفيم .................  .11

تتعددر. البهددات الحدداحفي. الاددمالي.  ددي الددوطن العربددي لريدداف ...............  ددي  .12

  صل الاتاء .

...............تهب الرياف التباري. البا . عفي الوطن العربي  ي  صل  .13

  ..................الحراره  صيفا و ............... شتاءا يتميز إقفيم البحر المتوسط  .14

مناخ ...................العاء إلي إقفيم تنتمي صن .15

................... الحو ان الى االقفيم ينتمي جنو  ووسط  .16

الوطن العربى يقع ااقفيم االستوا ي  ي أقصي ................. .17

ا بر االقاليم المناطيه نحاحه ............... واقفها ................. بالوطن العربى .18

ري. إلي ااقفيم ............... . بينما تنتمي أسوان إلي..................تنتمي ااسكني .19
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تحقط اينوار عفي إقفيم البحر المتوسط  ي  صل ............ بينما تحدقط عفدي ااقفديم  .20

المياري  ي  صل..........

البنو  ............... ......  ي الاما  وإقفيم........يمتي ااقفيم الصحراوي بين إقفيم  .21

 بارتفا   رج. الحرار. وسقوط اينوار طو  العام  االقفيم ..................  يتميز .22

أمام العبارة الخاطئة :( ×)أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( √)ضع عالمة  2س

 تقل  رج. الحرار.  فما اقتربنا نن  ا ر. االستواء . .1

  عربي .ت.وي المنوق. المعتيل. نعظم نحاح. الوطن ال .2

 يقع نعظم وطننا العربي  ي المنوق. المياري. الحار. . .3

تؤمر المحوحات الما ي.  ي نناخ المناطق المحيو. بها . .4

تعرف البهات البعيي. عن المحوحات الما ي. بالمناطق القاري. . .5

الحاحفي. الموف. عفي البحار تتميز بالمناخ المعتي  . ايجزاء .6

     الحفوف المواجه. لفرياف أنوار ا أقل نن الحفوف الياطفي. . .7

تحقط اينوار صيفاً عفي شما  الوطن العربي . .8

ينقحم الوطن العربي إلي أربع. أقاليم نناطي. . .9

يتعر. شما  الوطن العربي  ي الصيف لرياف غربي. عكحي. . .10

يا.ل إقفيم البحر المتوسط نعظم نحاح. وطننا العربي . .11

 . نن اليو  التي تنتمي أجزا ها إلي إقفيم البحر المتوسط سوريا  .12

   لوطن العربي .نن نحاح. ا  80يا.ل ااقفيم الصحراوي  .13

  يتميز ااقفيم المياري بحقوط اينوار ال.زير.  ي  صل الاتاء . .14

  تنتمي نيين. صنعاء عاصم. اليمن لإلقفيم المياري . .15

ينتمي وسط وجنو  الحو ان لإلقفيم االستوا ي . .16

     مور طو  العام .نستوا ي بارتفا  الحرار. ويتميز ااقفيم اال .17
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س اكتب المف وم أو المصطلح الجغرافي الدال علي كل عبارة مما يلي :

سن.( . – صل  –حال. البو  ي  تر. زنني. طويف. )شهر  

إقفيم نناطي يتميز بارتفا  الحرار. صيفا واعتيالها شتاءا . 

 . وطننا العربي .حنن نحا  80إقفيم نناطي يا.ل  

 ر طو  العام .ونموإقفيم يتميز بارتفا   رج. الحرار.  

س اكمل الجدول التالى :

ــــــالوطن  االقليم المناخى ــــــع ب الموق

العربى

الخصــــــــــــــــــــائ  

المناخيه

ــــــــــدن  اهــــــــــم الم

الواقعه فيه

حــــار جــــار  ـــــيفا ........................................

 معتدل ممطر شتاءا

.........بيروت ، 

................ .

ــــــــــــــــــــــــــيم  االقل

 الصحراوى

........................

 .............

 ....................

 ...........

........ الرياض ،

........... طــول العــام جنوب الوطن العربى..................

،.........  يفا

 ....... ، ـــــنعاء 

...................

ــــــــــــــــــــــــــيم  االقل

 االستوائى

.......................................

.....................

ــــــــوب  اقصــــــــى جن

جنـــوب الســـودان و

 الصومال

س إلي أ. األقاليم المناخية تنتمي المدن اآلتية ...؟

*     يدا .            *   أسيوط .         *  نعاء .      * بيروت .

*   مقديشيو .       * اإلسكندرية .          * الرياض .  
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 بم تفسر ...؟ 
ارتفاع درجة الحرارة علي األجزاء الجنوبية من الوطن العربي . 

. بحبب قربها نن  ا ر. االستواء .جـ

 تؤثر المسطحات المائية في مناخ المناطق المحيطة به . 

المناطق الياطفيهحيث تقوم المياه بعميفه تفويف  رجات الحراره عكس   جـ

 تُغطي الثلوج قمم بعض الجبال العالية في وطننا العربي .. 

بحددبب ارتفاعهددا الاددا ق حيددث تددنخفض  رجدد. الحددرار.  رجدد. ناويدد.  فمددا ارتفعنددا  جـــ. 

نحتوي سوح البحر .نتراً عن 150

 بال المواج ة للرياح أغزر مطراً من السفوح الداخلية .جلاسفوح  

جهدد. لفريدداف تواجدده الريدداف المحمفدد. ببخددار المدداء  تحددقط اينوددار حددفوف المواالين  جـــ. 

الحفوف الياطفي. .بصور. أغزر نن 

 األمطار علي أجزاء كبيرة من الوطن العربي في فصل الصيف . قله 

ووقو  نعظمه  ى المنوقه الصحراويه بحبب  بو  الرياف التباري. البا . .. جـ

لساحلية الشمالية في الوطن العربي .اسقوط األمطار علي الج ات  

 . بحبب  بو  الرياف ال.ربي. العكحي. الممور. شتاًء .جـ

تسمية الرياح العكسية ب ذا االسم . 

 يلها ت.ير اتبا ها . جـ.

 تسمية الرياح التجارية ب ذا االسم . 

ً ي. المحتخين.  ي التبار. قيييله  ان يحتفا  ننها  ي تحيير الحفن الاراع جـ.  ما

 سقوط األمطار  يفا علي جنوب غرب شبه الجزيرة العربية . 

ووقوعها ضمن االقفيم الميارى بحبب  بو  الرياف الموسمي. البنوبي. ال.ربي. جـ.

 تنوع المناخ في الوطن العربي . 

جنوباً . 2ْ شماالً .  37ْ ,5وانتيا ه بين  ا رتي عر.   نحاحتهبحبب اتحا  . جـ

ة في اإلسكندرية   اراً وا خفاض ا ليالً في فصل الصيف .رارتفاع درجة الحرا 

 ضمن إقفيم البحر المتوسط .بحبب وقوعها  جـ.
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 اتساع مساحة الصحار. في الوطن العربي . 

عن تأمير المحوحات الما ي. . وبعي نعظم أجزا ه نحاحتهالتحا   جـ.

ا ه.عفى نعظم أجز بو  الرياف التباري. البا .  و 

 ارتفاع درجة الحرارة طوال العام جنوب وطننا العربي . 

بحبب وقو  جنو  وطننا العربي ضمن ااقفيم االستوا ي . جـ.

س ما النتائج المترتبة علي ...؟ 

 تنوع مناخ الوطن العربي . 

أ ي ملغ إلي تنو  النبات الوبيعى وتنو  المحاصيل الزراعي. . جـ.

 دائرة االستواء . نقرب جنوب الوطن العربي م 

أ ي ملغ إلي ارتفا   رج. الحرار.  ي جنو  الوطن العربي . جـ.

 موقع البحر المتوسط شمال الوطن العربي . 

أ ي ملغ وقو  ايطراف الامالي. لفوطن العربي  ي المنوق. المعتيل. . جـ.

 ارتفاع جبال لبنان ارتفاعاً شاهقاً . 

يُ.ويها البفيي . ترتب عفي ملغ أن قم. جبا  لبنان. جـ

 مواج ة سفوح جبال أطلس األمامية للرياح . 

ترتب عفي ملغ أن أصبحت سفوف جبا  أطفس اينانيد. أغدزر نودراً ندن سدفوحه  جـ.

الخففي. .

هبوب الرياح الغربية العكسية علي الج ات الساحلية الشمالية للوطن العربـي شـتاًء  

 اينوار عفي  يه البهات ترتب عفي ملغ الخفا.  رج. الحرار. وسقوط جـ.
هبوب الرياح التجارية الجافة علي شمال الوطن العربي  يفاً . 

تؤ ي إلي تفويف  رج. الحرار. عفي  يه البهات صيفاً . جـ.

 اتساع مساحة اإلقليم الصحراو. في الوطن العربي . 

أ ي ملددغ إلددي وقددو  نعظددم نحدداح. الددوطن العربددي  ددي المنوقدد. الصددحراوي. التددي  جـــ.

 يحو  ا نناخ قاري شييي الحرار. 

صيفاً  ي النهار. وشييي البرو . لي   ي الاتاء .
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أكمل ما يأتي : 1س

................. .............. يتنو  النبات الوبيعي  ي الوطن العربي لتيب. اطت ف (1

....................... و .............تنقحم ال.ابات  ي وطننا العربي إلي ........ (2

 تا.ل ال.ابات لحو ................   نن نحاح. الوطن العربي . (3

تنمو ال.ابات .............  ي أقصي جنو  الوطن العربي. بينما تنمو حاا ش ...........  (4

 ي شما  الوطن العربي.

الحنط نن أشبار ال.ابات .................. ويحتخيم  ي ................... (5

ابات المعتيل.  ي ............. الوطن العربي حيث إقفيم ................تنمو ال. (6

تنتمي أشبار ايرز لف.ابات ................... أنا لبات الحففا  ينتمي إلي ................... (7

ييطل لبات الحففا  ي صناع. ..................... (8

لها . اتخيت لبنان أشبار ................... شعاراً  (9

نن أشبار ال.ابات المعتيل. البفوط الففيني. و ..................و .................(10

تبفم نحاح. الحاا ش ..................   نن نحاح. الوطن العربي .(11

تعيش الزراف والفيف.  ي إقفيم ...................(12

.... و ................نن ألوا  الحيوالات آ ف. العاب  ي الحا الا  ...........(13

.....وتيبل وتبف  ي  صل ......تز  ر حاا ش االستبس  ي  صل ............... (14

............ستبس .................. و ...نن الحيوالات التي تُربي عفي حاا ش اال(15

جنوبا...... وحاا ش ......شماال...... ا ش ....تنمو النباتات الصحراوي. بين حا(16

ايلوا  النباتي. التااراً  ي الوطن العربي ...................... أ ثر(17

يا.ل إقفيم ..................... نحاح.  بير. نن وطننا العربي .(18
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أمام العبارة الخاطئة :)×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√( ضع عالمة  2س

  يتنو  النبات الوبيعي لتيب. الطت ف الظروف المناطي. . (1

        تا.ل ال.ابات المعتيل. نعظم نحاح. الوطن العربي . (2

       اري. البفوط الففيني .نن أشبار ال.ابات المي (3

        تنمو أشبار الصنوبر عفي نرتفعات ب   الاام . (4

      نن وطننا العربي .  25تا.ل الحاا ش  (5

     جنو  ال.ابات المياري. . تنمو حاا ش الحا الا (6

      الحا الا .بتُحمي الحاا ش الحار.  (7

االستبس ايسو  والنمور  آ ف. الفحوم التي تعيش  ي إقفيمنن الحيوالات  (8

        تز  ر حاا ش االستبس  ي  صل الصيف . (9

    يُحتخيم لبات الحففا  ي الصناعات الييوي. نثل صناع. الح   . (10

 تنمو الحاا ش القصير.  ي المناطق قفيف. اينوار . (11

     نن ألوا  الحيوالات التي تعيش  ي الصحاري اابل والماعز . (12

يحاعي النبات الوبيعي  ي المحا ظ. عفي البيا. نن التفوو . (13

اكتب المف وم أو المصطلح الجغرافي الدال علي كل عبارة مما يلي : 3س

)   (   ينمو تلقائياً دون تدخل اإل سان .

)   ( أشجار يستخرج من ا الصمغ العربي .

)    (      أشجار اتخذت ا لبنان شعاراً ل ا .

)   (   . بات تدخل في  ناعة الورق والسالل والحبال 



    18 

 إلي أي األقاليم النباتية تنتمي النباتات اآلتية ...؟ 4س

 

 اكمل الجدول التالى بما يناسبه . 5س

 

 

 

 

  الصنوبر  الصبار

  أشجار السنط  أشجار األرز

   بات الحلفا  البلوط الفليني

الموقع بالوطن  اإلقليم النباتي

 العربي

 لحياة الحيوا يةا الحياة النباتية

 

............... 

.......... 

جنوب الوطن 

العربي بالقرب 

من الغابات 

 المدارية

حشائش 

تزدهر في 

 الصيف

اكله اللحوم مثل 

 النمور

 .........و

النباتات 

 الصحراوية

............... 

.......... 

.............. 

.......... 

    .............. 

     .......... 

............... 

........... 

شمال الوطن 

 العربي

.............. 

.......... 

 األغنام والماعز
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مب تفسر ...؟ 6س

تنوع النبات الطبيعي في وطننا العربي .  

ي وطننا العربي .الحرار. واطت ف  مي. المور   . بحبب تنو   رجاتجـ

 تقع الغابات المدارية في أقصي جنوب الوطن العربي . 

. بحبب غزار. اينوار الصيفي.  ي أقصي جنو  الوطن العربي .جـ

تتدرج أشجار الغابات المدارية في الكثافة من الجنوب للشمال . 

بحبب تناقص  مي. سقوط اينوار . جـ.

 لمدارية .ا مية االقتصادية ألشجار الغاباتهأهمية أشجار الغابات المدارية . أو األ 

 يله ينمو بها أشبار الحنط اليي يُحتخر  ننه الصمم العربي.  ما ينمو بها جـ.
أشبار الما وجني التي تُحت.ل  ي

صناع. ايماو لظراً لص بتها .

 أهمية أشجار السنط و بات الحلفا . 

لبات الحففا ييطل  ي صناع.  أشبار الحنط يُحتخر  ننها الصمم العربي. أنا جـ.

الورا وبعض الصناعات الييوي.

نثل الح   والحبا  .

  مو الغابات المعتدلة شمال الوطن العربي . 

حيث إقفيم البحر المتوسط اليي تحقط أنواره ب.زار.  ي  صل الاتاء . جـ.

 اتخاذ لبنان شجر األرز شعاراً ل ا . 

 ثر. لموه بها .بحبب ننظره البمالي بااضا . إلي  جـ.

 تُعد السودان من أهم المناطق الرعوية في وطننا العربي . 

ين حاا ش الحا الا تا.ل نحاح.  بير. نن  ول. الحو ان . جـ.

 تدرج حشائش السافا ا في الطول كلما ابتعد ا عن دائرة االستواء . 

  طو  الحاا ش .يله  فما بعيلا عن  ا ر. االستواء تقل  مي. المور وبالتالي يتير جـ.

ازدهار حشائش اإلستبس شتاًء . 

بحبب سقوط اينوار الاتوي. . جـ.
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تشغل الصحراء مساحة كبيرة من األراضي العربية . 

بحبب تعرضها لهبو  الرياف التباري. البا . طو  العام. وبعي ا عن أمر  جـ.

المحوحات الما ي. لتيب. اتحا  اليابس .

 أهمية النبات الطبيعي . 

نصي لفعواصف الترابي.  -2يقفل نن تفوو الهواء يله نصير  ا م لأل حبين. -1. ـج

نظهر جمالي . -3والرنفي. التي تؤ ي الي إت ف الترب. الزراعي. . 

ما النتائج املرتتبة علي ...؟س 

غزارة األمطار الصيفية أقصي جنوب الوطن العربي . 

الحار. .أ ي ملغ إلي لمو ال.ابات المياري.  جـ.

  مو أشجار السنط بكثرة في السودان . 

أصبحت الحو ان نن أ م اليو  العربي. المنتب. لفصمم العربي اليي يُحتخر  نن   جـ.

أشبار الحنط .

  مو حشائش السافا ا واالستبس في الوطن العربي . 

توا ر تمتع الوطن العربي بوجو  العييي نن الحيوالات آ ف. العاب وآ ف. الفحوم . و. جـ

به العييي نن المراعي الوبيعي. نما يزيي نن الثرو. الحيوالي. .

 قلة األمطار في اإلقليم الصحراو. . 

لمو الحاا ش القصير.  ي المناطق قفيف. المور.  -.جـ

لمو النباتات الاو ي. والصبار  ي المناطق لا ر. المور .. -
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س أكمل ما يأتي :

م لحو .............. نفيون لحم. .2006عام بفم عي  سكان الوطن العربي  (1

يُمثل سكان الوطن العربي ................   نن سكان العالم . (2

يرجع لمو سكان الوطن العربي إلي زيا . ................ وزيا . .................... (3

لففحويني.فمرأ. ال يبفم .........يبفم نعي  طصوب. المرأ. العربي. ........... بينما  (4

إلي ................... و ................... يرجع الخفا. نعي  الو يات  ى بعض اليو   (5

يرتفع نعي  الو يات  ي بعض اليو  العربي. نثل .................. و ...................  (6

............نن اليو  التي تُعالي التاار اينرا. وايوبا. .................... و ......  (7

نن اليو  المحتقبف. لفمهاجرين .......................  (8

يوجي لوعين نن الهبر.  ي الوطن العربي  ما ................... و ..................... (9

يعيش بعض سكان الوطن العربي عفي الببا   ما  ي ................... واليمن . (10

لحكالي.  ي الوطن العربي .................. نن المناطق المنخفا. الكثا . ا (11

بالبزا ر 

يُعتبر شما  ليبيا نن المناطق ............... الكثا . الحكالي.  ي الوطن  (12

العربي .

تتمثددددل المندددداطق لددددا ر. الحددددكان  (13

بالوطن العربي  ي ................... العربي. .     

الحدددددكان................ و  العواندددددل الوبيعيددددد. التدددددي تدددددؤمر  دددددي توزيدددددع ندددددن(14

....................

يتبمع الحكان  ي الواحات حيث نياه .................. و ....................(15

العوانددددددل الباددددددري. التددددددي تددددددؤمر  ددددددي توزيددددددع الحددددددكان................. و  ندددددن(16

....................



22

............... و نددددن ايلاددددو. االقتصددددا ي. المددددؤمر.  ددددي توزيددددع الحددددكان ...(17

...............

ترتفع الكثا . الحكالي. بالمين الصناعي. الكبرى نثل ................ بمصر .(18

تقل الكثا . الحكالي.  ي شما  الحو ان حيث حر . ..................... (19

.....نن اليو  العربي. التي تُعالي نن البوال. ................... و ................ (20

.................. أنا  و  العبز الحكالي ..............نن  و  الفا ض الحكالي .....(21

أمام العبارة اخلاطئة :)×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( √)س ضع عالمة 

لحب. الو يات الصونا  والحو ان .نن اليو  التي ترتفع  يها  (1

المعيا. . تنخفض لحب. الو يات لتيب. اللخفا. نحتوي (2

  يو   ولته تعتبر  بر.  اطفي. .التقا  الفر  طار  ح (3

.  ي وا ي النيل بمصر والحو ان .ترتفع الكثا . الحكالي (4

يتر ز الحكان  ي المناطق التي تقل  يها نوار  المياه . (5

  ي المناطق الحهفي. الخصب. .يُفال الحكان ااقان.   (6

المتوسو. الكثا . .إقفيم نريوط شما  نصر نن المناطق  (7

يفال سكان نصر والحو ان سكني الببا  العتيا  نناطها . (8

 يتر ز الحكان حيث نناطق المياه البو ي. . (9

.اطق مات يندددير الحدددكان  دددي المنددد (10 المناخ الحار والباف 

الصناعي. نثل القا ر.  ي نصر ترتفددع الكثا دد. الحددكالي.  ددي المددين  (11

التعيين لتو ر  رص العمل طق نندا ترتفع الكثا . الحدكالي.  دي (12
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13 المناطق الرعوي. كالي.  ددددي تددددنخفض الكثا دددد. الحدددد (

14 الم.ر  العربي كان  ددددي  و  يتوسددددط عددددي  الحدددد (

15 التااريس والمناخ  قطتوزيع الحكان العوانددل الوبيعيدد. التددي تددؤمر  ددي (

16  والرعى ي توزيع الحكان الزراع. نددن ايلاددو. االقتصددا ي. المددؤمر.  (

 ر الحرو  عفي عي  الحكان و ثا تهم .تؤم (17

18 والمواص ت نن عوانل جي  الحكان تددددوا ر الودددددرا ووسددددا ل النقدددددل  (

التوازن بين الموار  والحكان  الماددكف. الحددكالي. تتمثددل  ددي عدديم (19

20  ا ض سكالي و  التدددي لدددييها الحدددعو ي. ندددن الدددي (
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 : أتيكل عبارة مما ي ما تشير إليهاكتب س  

 . عي  الحكان ط    تر. زنني. نعين. .زيا  (1

إحصاء الحكان نن حيث العي  والنو  والتعفيم ونكان ااقان. . (2

 الزيا .  ي الفرا بين نعي  المواليي ونعي  الو يات . (3

 عي  ايطفا  اليين يمكن أن تنببهم المرأ. الواحي. . (4

 التقا  الفر   اطل حيو   ولته . (5

إطار القالون وتير عفيهم  ط ً . ايلاو. التي يمارسها البار  ي (6

:بما يناسبه أكمل الجدول التالي  س 

مناطق مرتفعة 

الكثافة

مناطق متوسطة 

الكثافة

مناطق منخفضة 

الكثافة

مناطق  ادرة 

الكثافة

......................

.....

......................

....

..........................

.

..........................

.............

..........................

.

..........................

..........................

.

..........................

 ما المقصود بكل من :س 

النمو الحكالي  .  #

الزيا . الوبيعي.  .       #

الهبر. الخارجي.  . #

الكثا ه الحكاليه . #

.؟ بم تفسر ..س 
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 . ا خفاض معدل الوفيات في معظم الدول العربية

.ارتفا  نحتوي المعيا.  -2           تححن ايحوا  الصحي.. –1بحبب:  جـ.

اي. الوبي. لألطفا .تقيم الرع -3

  ارتفاع معدل الوفيات في الصومال والسودان

التادار الحدرو   -3قف. الرعايد. الصدحي.. -2التاار ايوبا. واينرا. . –1بحبب :  جـ.

.

 . مو سكان الوطن العربي . أو التزايد المستمر للسكان في الوطن العربي 

يعي.( .بحبب زيا . المواليي ولقص الو يات )زيا . طب جـ.

 الهبر. الياطفي. والخارجي. )زيا . غير طبيع.( .     

 . قلة السكان فوق المرتفعات . أو ا خفاض الكثافة السكا ية علي الجبال

.صعوب. است.   ايراضي  -2        وعور. الحوح . -1بحبب : جـ.

 سكني الجبال .  واليمن تفضيل سكان لبنان

. . بحبب اعتيا  نناطهاجـ

 ع كثافة السكان في واد. النيل ودلتاه بمصر .ارتفا

بحبب قيام الزراع. وملغ لخصوب. الترب. وتوا ر الموار  الما ي. واعتيا  المناخ . جـ.

 . الزيادة الطبيعية للسكان بالوطن العربي

. بحبب زيا . عي  المواليي عن عي  الو يات بالوطن العربي جـ.

 بي من منطقة إلي أخر. .اختالر توزيع السكان في الوطن العر

 المناخ( .-التااريس -: )نوار  المياهعوامل طبيعية -1إلي : ملغيرجع  جـ.

النقل والمواص ت( -الصراعات والحرو  -)ايلاو. االقتصا ي. :عوامل بشرية -2

 . هجرة أهل الريف إلي المدن في الوطن العربي 

. ل بالمينبحثاً عن  رص أ بر لإلقان. والعم -1بحبب  جـ.
.تو ر الخينات المتعي ه  -2

 . ارتفاع الكثافة السكا ية في المدن

. بحبب قيام الصناع. .جـ

 . تُعتبر موارد المياه من أهم العوامل التي تؤثر في توزيع السكان

حيث توجي الحهو  الفياي. حو  نباري ايلهار. أنا ن سقوط اينودار وننداطق  ــج

. لبو ي.المياه ا
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 . تركز السكان في مناطق التعدين

. بحبب توا ر  رص العمل وارتفا  ايجور .جـ

 . يعيش سكان الصحار. في الواحات

بحبب: وجو  المنخفاات الخاراء ويربي بها الحيوالات. ووجدو  الميداه البو يد.  جـ.

.)آبار وعيون( وقيام الزراع. 

س ما النتائج المترتبة علي ...؟ 

األحوال الصحية والتقدم الطبي في معظم الدول العربية.تحسن ❖

أ ي ملغ إلي الخفا. لحب. الو يات  ي نعظم اليو  العربي. . جـ.

ا خفاض معدل الوفيات .❖

ترتب عفي ملغ ارتفا  عي  الحكان . جـ.

ارتفاع معدل الخصوبة للمرأة في الوطن العربي .❖

وطننا العربي .أ ي ملغ إلي ارتفا  نعي  المواليي  ي  جـ.

اختالر توزيع السكان بالوطن العربي .❖

أ ي ملغ إلي حيوو طفل  ي توزيع الكثا . الحكالي. حيدث أصدبحت  ندان ننداطق   جـ.

 نرتفع. الكثا . الحكالي. ونناطق نتوسو. الكثا . وأطري لا ر. الكثا ..

وســقوط اعتــدال منــاخ بعــض الجبــال الواقعــة فــي الــيمن ولبنــان .أو اعتــدال المنــاخ ❖

 األمطار علي بعض المناطق المرتفعة بالوطن العربي.

نما جعل  يه المناطق نرتفع. الكثا . الحكالي. . العيش عفيها ال الحكان . جـ

قيام الصراعات والحروب في الوطن العربي .❖

الحكان و ثا تهم حيث تُقتل أعديا   بيدر. ندنهم أو تُببدر أعديا  ندنهم عفدي   تأمر عي .جـ

م وااللتقا  لفعيافي نناطق أطرى .ترن ب   

توافر الطرق ووسائل النقل والموا الت بالوطن العربي .❖

الحدكالي.   أ ي ملغ إلي جي  الحكان لإلقان. واالستقرار والعمل و ارتفدا  الكثا د.  .جـ

بها .

تزايد عدد السكان بدرجة ال تتناسب مع الموارد االقتصادية للدولة .❖

ر الماكف. الحكالي. .ترتب عفي ملغ ظهو .جـ



27

أكمل ما يأتي : 1س

............. , ............. , ..........ينقحم سكان الوطن العربي إلي م و ألماط و م  (1

سكان الحار يعمفون بـ ................ .بينما سكان الريف يعمفون بـ .................. (2

......يعمل البيو الرحل بحر . .................. (3

بيأت لحب. البيو بالوطن العربي  ي التناقص بحبب  برتهم إلي ................. (4

 يُمثل سكان الريف ................   نن سكان الوطن العربي . (5

يعمل سكان الريف بـ ................. وتربي. ................... (6

.........نن لتا ج  بر. أ ل الريف إلي المين ظهور ............ (7

يمثل الحار لحو .................   نن نبمو  سكان الوطن العربي . (8

نن ناك ت المين  ي اليو  العربي. ظهور ..................... (9

ايحياء العاوا ي. لاأت  ون  (10

.....................

نن اليو  العربي. التي ألاأت  (11

............نيلاً صناعي. ..................... و ......

نن أ م الخصا ص ايقتصا ي.  (12

.........., ............ واالجتماعي.  ي الوطن العربي 

زا ت لحب. المفتحقين بالتعفيم  (13

البانعي  ي وطننا العربي إلي....................

أ بر اليو  العربي.  ي لحب.  (14

..االلتحاا بالتعفيم .............. وأقفها ................
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نن ايلاو. االقتصا ي. التي  (15

.........., .............. يمارسها سكان الوطن العربي 

نن العا ات التي تبمع سكان  (16

الوطن العربي ...................... و ......................

أمام العبارة اخلاطئة :)×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( √)ضع عالمة  2س

و الرحل  ي تزايي نحتمر .سكان البي (1

الحكان . نن نبمو    60يمثل سكان الريف  ي الوطن العربي  (2

يعمل سكان الريف  ي الواحات . (3

 يُمثل سكان الريف غالبي. سكان الوطن العربي . (4

 تنخفض الكثا . الحكالي.  ي المناطق الرعوي. . (5

 وتربي. الحيوالات . نها الزراع.يعمل سكان الحار بمهن نختفف. ن (6

 يرتفع نحتوي الخينات الصحي. واالجتماعي. بايحياء العاوا ي. . (7

 العربي. ظهور المين الصناعي. .نن ناك ت المين  ي اليو   (8

  فحوين نن أ بر اليو  العربي.  ي لحب. االلتحاا بالتعفيم . (9

 نن طصا ص سكان الوطن العربي ارتفا  نكال. المرأ. . (10

 مرأ. والعربي. عفي  ثير نن حقوقها  ي الفتر. ايطير. .حصفت ال (11

يرجع ارتفا  لحب. ااعال. بالوطن العربي إلي ارتفا  نعي  االبا  . (12

. زا  لحب. ناار . المرأ.  ي سوا العمل (13

اليمن أقل اليو  العربي.  ي لحب. االلتحاا بالتعفيم . (14

 التقاليي الححن. .يتميز نبتمعنا العربي بتمحكه بالعا ات و (15

الكرم وُححن الايا . نن القيم التي تبمع بين العر  . (16
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: أتيكل عبارة مما ي ما تشير إليهاكتب  3س

 حي يفتقر إلي المرا ق المختفف. .

إلفاا شخص يعمل عفي عي  نن اي را  ال يعمفون .

 ا تقا  الاخص لمهارات القراء. والكتاب. .
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بم تفسر ...؟ 4س

 . التناق  المستمر لسكان الريف في الوطن العربي

.   بحبب الهبر. نن الريف إلي المينجـ. 

      .سبة سكان المدن في زيادة مستمرة في كثير من الدول العربية 

إلااء المين الصناعي.. -2      قيام المين البترولي.. –1بحبب:  جـ.

الهبر. نن الريف إلي المين . -3

 المدن العربية الكبرى . ظ ور األحياء العشوائية حول

. بحبب  بر. أ ل الريف إلي المين .جـ

 ائية بالمدن الكبرىاهتمام بعض الدول العربية بتطوير األحياء العشو

ً  جـ. .  بحبب ا تقار  يه ايحياء لفمرا ق وتيلي نحتوي الخينات بها تيلياً نفحوظا

 تناق  سكان البدو في الوطن العربي

قيام اليو  العربي. بتوطينهم  ي قري -    2تحو  أعيا  ننهم لفعمل  ي التعيين. -1جـ.

. لفقرى والمين القريب. بر. أعيا  ننهم  -3

 . ارتفاع  سبة اإلعالة في الوطن العربي 

ضعف ناار . المرأ.  ي سوا العمل. -2      ارتفا  نعيالت االبا  . -1 بحبب جـ.

ارتفا  لحب. نن  م  ي سن التعفيم. -3

  . تحظي المرأة بمكا ة متميزة في الوطن العربي

المعفم.. والمهنيس.. وغير ا .  منهاار تها  ي سوا العمل بحبب تزايي نا جـ.

 تشجع الحكومات العربية تناق  أعداد البدو .

. لتحاعي البيوعفي االستقرار بيال نن حيا. التنقل والترحا .جـ

 . اهتمام مصر كدولة عربية بتطوير األحياء العشوائية

ًُ نفحوظاً .ال تقار  يه ايحياء لفمرا ق وتيلي نحتوى الخين جـ. ً ات بها تيليا

 . اهتمام الدول العربية بنشر التعليم

. ين التعفيم يحاعي عفي نحو ايني. . وتقيم لها. الاعو  ورقيها جـ.

 . اهتمام فلسطين بتعليم أبنائ ا

.. حتى يحتويعوا أن يواجهوا المعتيين عفيهم وينهاوا بالاعب الففحويني جـ



    31 

  ...؟ ما النتائج املرتتبة علي 5س 

 استمرار ال جرة من الريف إلي المدن في الوطن العربي . 

ترتب عفي ملغ ظهور ايحيداء العادوا ي. حدو  المدين الكبدرى والتدي يتديلي  جـ.

 .بها نحتوي الخينات 
 تزايد األحياء العشوائية حول المدن  . 

 ي. أ ي ملغ إلي ارتفا  الكثا . الحكالي.. وتيلي الخينات الصحي. واالجتماع جـ.

 استمرار ال جرة من الريف إلي المدينة . 

  ى المين  تزايي ايحياء العاوا ي. حو  المين. وارتفا  الكثا . الحكالي. جـ.

 ارتفاع  سبة من هم في سن التعليم إلي عدد السكان . 

 ترتب عفي ملغ ارتفا  لحب. ااعال.  ي الوطن العربي . جـ.

 اهتمام المجتمع العربي بالمرأة . 

ا ت نادار . المدرأ. زو.   77إلدي   دى التعفديم  زا ت لحب. التحاا االداو جـ.

  ي سوا العمل 
 ارتفاع معدل اإل جاب و سبة من هم في سن التعليم . 

 لتج عن ملغ ارتفا  لحب. ااعال.  ي الوطن العربي . جـ.

. 
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درس متهيدي

أكمل ما يأتي :1س

نحمي )ص( تحكمه قوتان  ما ............. و ..................  ان العالم قبل نبئ (1

احتفت  ول. ............. بعض الب   العربي. نثل نصر وب   الاام . (2

اعتر ت  ول. .............. بالمحيحي.  يناً رسمياً لفب   . (3

نن الب   العربي. التي احتفها الفرس ................ (4

لفرس ألفحهم نن لحل ....................اعتبر حكام  ول. ا (5

تحيو القرآن عن الحرو  بين  ول. ............. و ول. ...............  (6

  ان الهني نبتمعاً ................ يميز بين الناس . (7

اطتار هللا سبحاله وتعالي شبه البزير. العربي. نهياً لرسال. ................. (8

العربي. نمالغ قييم. نثل ............. و ................... جنو  شبه البزير. وجي (9

أرسل هللا .............. إلي قوم عا . بينما أرسل هللا ............... إلي قوم ممو  . (10

 ي  قوم .............. وقوم .................. النبيين المرسفين إليهما  أ فكهم هللا . (11

............ ......... . ........شبه البزير. العربي.  نن ايصنام التي ُعبيت  ي (12

 ان النظام ..................  و النظام الحياسي الحا ي  ي شبه البزير. العربي. . (13

يتصف شيخ القبيف. بـ................. و .................... و ................... (14

 القبا ل العربي. بمك. .  الت قبيف. .................... نن أشهر (15

اشت.ل أ ل شبه البزير. العربي. بـ...............  ي البا ي. . (16

قام أ ل نك. برحف. الاتاء إلي.............. ورحف. الصيف إلي ............... (17

القحم المبتمع العربي قييماً إلي ................. و .................... (18

الحيي. ................ التي نارست الوب .نن لحاء المبتمع العربي  (19

نن العا ات الحياه  ى شبه البيره العربيه ............... ................. (20
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:أمام العبارة اخلاطئة)×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( √)ضع عالمة 2س

  ان العالم  ي حاج. إلي نبئ نحمي )ص( . .1

لرحم. قبل نبئ نحمي )ص(.لم يعرف العالم المحاوا. وا .2

طاعت نصر وب   الاام لحكم  ول. الفرس . .3

اعتمي الروم  ي حكمهم لفب   المحتف. عفي القو. والقهر . .4

التارت الييال. المحيحي. بيول. الفرس  . .5

 تعي ت الييالات المنحر .  ي  ول. الفرس . .6

سو  )ص( .استمرت الحرو  بين الروم والفرس حتى نبئ الر .7

قام المبتمع الهنيي عفي التمييز الوبقي . .8

قانت  ولتا ال.حاسن. والحير. جنو  البزير. العربي. . .9

  الت شبه البزير. العربي. نهياً لفحاارات الييني. . .10

 لم يعرف أ ل نك. ونا حولها التوحيي واايمان باهلل . .11

 بل  ين إبرا يم  . طفت عبا . ايصنام شبه البزير. العربي. ق .12

 التارت اليهو ي.  ي أجزاء  بير. نن شبه البزير. العربي. . .13

 ان النظام القبفي  و النظام الحياسي الحا ي  ي شبه البزير. العربي. . .14

 تبمع رابو. اليم والعصبي. جماع. القبيف. . .15

 الت قبيف. قريش أشهر القبا ل بمك. . .16

 التبار.  قط . اقتصرت أسواا العر  عفي .17

التارت بعض العا ات الحيا.  ي المبتمع العربي قبل ااس م . .18

نن الصفات الحميي. لفعر  الويب. والصيا والكرم والاباع. . .19

لم تحظ النحاء  ي المبتمع العربي بمكال. عالي. . .20

 نارست الحييه عا اه نهنه الوب  ى شبه البزيره العربيه . .21
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 من هو ...؟ 3س   
 أرسفه هللا إلي قوم عا  .  .أ

 أرسفه هللا إلي قوم ممو  . . 

 أرسفه هللا إلي قوم نيين . . 

 أقام نع أبيه بيت هللا الحرام . . 

 نارست نهن. الوب  ي المبتمع العربي قييماً . .ه

 ...؟  مب تفسر 4س            

 . )كان العالم في حاجة إلي مجئ محمد )ص 

 الواحي . ليرشي الناس إلي عبا . هللا  -1. جـ

 لينار قيم العي  والمحاوا. والتحانح والرحم.  ي عالم التار  يه الفحا   -2

 . )وكثير من الرسل . اختيار هللا شبه الجزيرة العربية م داً لرسالة محمد )ص 

 الحا يه  ى العالم آلياناللها ننوق.  ا  . بعيي. عن الصراعات  جـ.

 . هالك قوم عاد وثمود 

 و فروا بربهم . اليهم النبيين اليين أرسفهما هللا اللهم   يبوا. جـ

 . المكا ة التجارية المتميزة لشبه الجزيرة العربية 

بحبب نوقعها الب.را ي المتميز.  ما  ان أ ل نك. يقونون برحفتين  ما : رحف. الادتاء  جـ.

 إلي ب   اليمن ورحف. الصيف إلي ب   الاام .

 ياسي السائد في شبه الجزيرة العربية .كان النظام القبلي هو النظام الس 

 يله  الت عبار. عن قبا ل نتفرق. لكل ننها شيخ يحكمها . جـ.

 . قلة ا تشار حرفة الزراعة في شبه الجزيرة العربية 

 بحبب لير. اينوار . جـ.

 همية أسواق العرب قبل اإلسالم أو ش رة األسواق العربية قديماً .أ 

 قط بل تنا س  يها الاعراء والخوباءاللها لم تكن لفتباره  جـ.

 . كان للمرأة مكا ة واضحة في المجتمع العربي 

 والحييه رقيه التى نارست  الوببمكال. عالي. نثل الحيي. طييب. حظيت حيث  جـ.
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ما النتائج املرتتبة علي ...؟5س
 . خضوع بعض الشعوب العربية قبل اإلسالم لدولتي الفرس والروم

ي تعرضهم لفمعانف. الحيا. والقهر واالضوها  .أ ي ملغ إل جـ.

العالم عد شبه الجزيرة العربية الصراعات واال حرافات التي كا ت سائدة فيبُ  

لتج عن بعي ا قيام حاارات قييم. نثل حاار. قوم عا  وممو  وسبأ . جـ.

 ما قانت  يها  و  ونمالغ .

  ُدرة األمطار في شبه الجزيرة العربية . 

ج عن ملغ قف. الزراع. . واشت.ا  نعظم الحكان برعي ايغنام والتبار. .لت. جـ

 متع شبه الجزيرة العربية بموقع متميز .ت  

تج عن ملغ نكال. نهم. لفتبار. حيث  ان ي دل نكد. نكالد. تباريد.  اند.  قدي  دالوا ل .جـ 

يقونون برحفتين  ي الاتاء والصيف . 

أكمل ما يأتي : 1س
( عام ............. م . واليي يُعرف بعام ..................صُولي نحمي )(1

م ولكنه  ال .571حاو  .............  يم الكعب. بحمفته عام (2

( حو  .............. . وسماه ............. ليكون صطاف عبيالموفب بالرسو  ) (3

............  ي اير. والحماء.

..عاش نحمي طفولته  ي  .............. (4

( .ص الت ................ نرضع. لمحمي )(5

نات جيه و و  ي سن ...............بينما ( نع أنه حتى بفم .........صأقام نحمي )(6

( بعي و ا. أنه .صتولي ............ تربي. الرسو  )(7

(  ففه عمه .....................صبعي و ا. جي الرسو  ) (8

..... ليحاعي عمه ويخفف عنه العبء .( بحر . ..........صعمل الرسو  ) (9
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 ...........،.............،............( نن حر . الرعي بعض الصفات ننها صتعفم نحمي ) (10

 (  ي رحف. تباري. . و و  ي سن .....................صطر  نحمي ) (11

 ( وعا  به إلي نك. بعي حييثه نع ..................صطاف أبو طالب عفي نحمي ) (12

 ( بـ ....................صقب نحمي )لُ  (13

 ( أمناء رحفته إلي ب   الاام ............... غ م الحيي. طييب. .صرا ق الرسو  ) (14

 ( . و و  ي سن ...................صنن نحمي ) طييبه  تزوجت الحيي. (15

 ...( نن الحيي. طييب. وليين  ما .................. و ..............صألبب الرسو  ) (16

 

  أمام العبارة اخلاطئة :( ×)أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( √)ضع عالمة  2س

      م عام الحزن .571يُوفق عفي عام  .1

      حاو  قصي بن      يم الكعب. . .2

  ( إلي بني  اشم نن قريش .صيُنحب الرسو  ) .3

 ( إلي إسماعيل بن إبرا يم )عفيهما الح م( .صيمتي لحب الرسو  ) .4

   الحيي. آنن. بنت و ب نن طير. العر  .  الت .5

   ( بعي نوليه .صنات عبيهللا بن عبيالموفب أبو الرسو  ) .6

 ( .ص( وبني  اشم جميعاً بمولي الرسو  )ص رف عبيالموفب جي الرسو  ) .7

   (  ي بيت حفيم. الحعيي. م و سنوات .صنكث الرسو  ) .8

     (  ي صباه برعي ايغنام .صاشت.ل الرسو  ) .9

   ( ليرعي ايغنام ليحتقل بحياته عن عمه .صنحمي )طر   .10

   ( الكثير نن الصفات نن عمفه  ي الرعي .صا تحب الرسو  ) .11

  ( نع عمه أبي طالب لفتبار.  ي سن الخانح. عار .صطر  نحمي ) .12

      ُعرف الرسو   ي شبابه بالصا ا اينين . .13

 ( نن الحيي. طييب. و ي  ي سن ايربعين .صتزو  نحمي ) .14
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من هو ...؟ 3س

كنه  ال .لحاو   يم الكعب.  

 وطاف به حو  الكعب.. وسماه نحمياً . (ص) لرسو اأطي 

 وأقام عني ا أربع سنوات . (صتولت إرضا  نحمي )

بعي نوت أنه الحيي. آنن. بنت و ب . (صتولي تربي. الرسو  )

 أن يخر  تاجراً بمالها إلي الاام . (صطفبت نن نحمي )

 وألببت ننه البنين والبنات . (صسو  )رتزوجت نن ال

 مب تفسر ...؟ 4س
 بعام الفيل . (صتسمية العام الذ. ُولد فيه الرسول )  

 ين أبر . الحباي حاو   يم الكعب. ببيش  بير يام عي اً نن الفيف. لهينها جـ.
 حاولة أبرهة هدم الكعبة .م  

 نيحته التي بنا ا باليمن . ليصرف العر  عن زيارتها وتعظيمها ليتبهوا إلي جـ.

 فشل حملة أبرهة الحبشي علي مكة آية من آيات هللا .  

أرسل عفيهم جماعات نن الوير نحمف. بأحبار نحرق. ترنيهم بها .الن هللا  جـ.

. (صرح عبدالمطلب وبنو هاشم بمولد محمد )ف 

يله  ان عواء نن هللا تعويااً عن  قي أبيه .. جـ

 باسم محمد . (صتسمية الرسول )  

ليكون نحمو اً  ي اير. والحماء . جـ.

 رسال قريش أبناءهم ليتربوا في البادية .إ  

 ين العيش  ي البا ي. يكحبهم  صاح. الفحان. وقو. البنيان. ورجاح. العقل . جـ.

من بالد الشام بعد مقابلة الراهب بحيرا . (صبالرسول ) بودة أبو طالع 

. يصيبه أمي اليهو طو اً عفيه نن أن  جـ.

 بالصادق األمين . (صقب الرسول )لُ   

يله ُعرف عنه العف. والوهار. ورجاح. العقل واينال. والصيا . جـ.

 ( .صحرص السيدة خديجة علي الزواج من الرسول ) 

لما سمعته عنه نن صيا واناله نن غ نها نيحره جـ.
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 ما النتائج املرتتبة علي ...؟ 5س

 م .571ة الحبشي علي مكة عام حملة أبره

بيتده وأ فدغ أبر د. وجياده  أرسدل عفديهم جماعدات  –سبحاله وتعدالي  –حفظ هللا . جـ 

نن الوير نحمف. بأحبار نحرق. .

 . )الدفع بأبناء أشرار مكة إلي مربيات من البادية )الصحراء

.ترتب عفي ملغ ا تحابهم  صاح. الفحان. وقو. البنيان. ورجاح. العقل  جـ.

 ( إلي البادية .صإرسال الرسول )

 لتج عن ملغ أله ُعرف عنه العف. والوهار. ورجاح. العقل واينال. والصيا جـ.

 ( صشعور محمد. )( بأ ه عبء علي عمه )أبي طالب

لتج عن ملغ طرو  نحمي )ص( ليرعي ايغنام ليحاعي عمه ويخفف عنه . جـ.

 ( بحرفة الرعي .صعمل الرسول )

 ملددغ تعفددم الكثيددر نددن الصددفات : نثددل الصددبر. والتواضددع. والاددباع..لددتج عددن . جـــ

والرحم.. والعوف .

 ( بالصدق واألما ة .صش رة الرسول )

لتج عن ملغ أن سمعت به الحديي. طييبد.  أرسدفت إليده ليخدر  تداجراً بمالهدا إلدي  جـ.

 ب   الاام نع غ نها نيحر. .

  ( .صتمتع ب ا محمد )إعجاب السيدة خديجة بالصفات الحميدة التي

ترتب عفي ملغ أن عرضت عفيه الزوا   تزوجها .. جـ 
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 أكمل ما يأتي : 1س  
 ( يخر  إلي ............. ليتعبي  يه .ص ان الرسو  ) (1

 ( و و  ي سن............. نن عمره .صلز  الوحي عفي نحمي  ) (2

 بار ا بأله لبي اين. . ( إلي .................والييصم بت الحيي. طييب. بالرسو  ) (3

 ( بـ .............. نراحل .صنرت  عو. الرسو  ) (4

 ( ييعو سراً لمي. ................... سنوات .صظل الرسو  ) (5

  ان ................ أو  الصبي. اليين آننوا بيعو. ااس م . (6

  ان ................ أو  الرجا  اليين آننوا بيعو. ااس م . (7

  ي ااس م . نيرسه  ... لتكون أو .............(  ار ..............صسو  )اطتار الر (8

 بفم عي  المحفمين  ي لهاي. نرحف. اليعو. الحري. .................... شخص . (9

 استمر حصار قريش لبني  اشم وبني عبيالموفب ................. سنوات . (10

 ( .صس م و و عم الرسو  ) ان ............... نن أشي الناس عياءاً لإل (11

 (  ي  عوته عمه ................. بينما حاربه عمه ..................صسالي الرسو   ) (12

 واجهت اليعو. ااس ني. نعارض. شييي. نن قبيف. ..................... (13

 إلي .................... االولى ( عفي أصحابه بالهبر.صأشار الرسو  ) (14

 .... نفغ الحبا. باستقبا  المحفمين ايوا ل وحمايتهم .رحب .......... (15

 (  ي احيي ليالي شهر ................صلز  الوحي عفي نحمي  ) (16

 أُسري بالرسو  لي ً نن المحبي .............. إلي المحبي ................. (17

 ..........طر  الرسو   ى رحفه الوا ف ليعوه قبيفه ...............  ونعه غ نه ...  (18

 وقف الرسو  عفى جبل ............ وبفم الناس بالرساله واليين البييي جهرا  (19
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أمام العبارة اخلاطئة :( ×)أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( √)ضع عالمة  2س

( يكره عبا . ايصنام ولم يحبي لصنم .ص ان النبي )  (1

 (  ي سن ايربعين نن عمره .صبُعث الرسو   )  (2

لاأت أو  نيرس.  ي ااس م  ي  ار ايرقم بن أبي ايرقم .  (3

( بخمس نراحل .صنرت  عو. الرسو   )  (4

استمرت اليعو. الحري. أربع سنوات .  (5

 ( قا م. عفي العنصري. .صلم تكن  عو. نحمي  )  (6

 الت قبيف. قريش نن أشي المرحبين باليعو. ااس ني. . (7

 قريش لبني  اشم طمس سنوات .استمرت نقاطع.   (8

(  ي  عوته عمه العباس بن عبيالموفب .صسالي الرسو  )  (9

 الت أو   بر. لفمحفمين إلي الوا ف . (10

( إلي الحبا. .ص اجر أصحا  الرسو   ) (11

لم يرحب النباشي بالمحفمين عنينا م بوا إلي  ياره . (12

. بعام الفيل .ُسمي العام اليي ناتت  يه الحيي. طييب (13

( .صرحبت قبيف. مقيف بيعو. نحمي  ) (14

( .ص الت رحف. ااسراء والمعرا  تثبيتاً وتكريماً لفرسو   ) (15

( نن المحبي الحرام إلي المحبي ايقصى .صأسري بالرسو   ) (16

 الت رحف. الوا ف نعبز. نن المعبزات التي م رت  ي القرآن الكريم . (17

كل مما يأتي : ما المقصود ب 3س

* وحي .

* عام الحزن       

* إسراء .

* معراج .
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من هو ...؟ 4س

( بعي أن لز  عفيه الوحي بأله سيكون لبي اين. .صطمأن نحمياً  )  .أ

( وأو  نن أسفم نن الرجا  .صنن أصيقاء الرسو  ) . 

 أقيم  ي بيته أو  نيرس.  ي ااس م . . 

 نن أشي المعارضين لفيعو. .( وصعم الرسو  ). 

 أو  شهيي.  ي ااس م . .ه

 أطرجته أنه نن البيت وننعت عنه الوعام . .و

 ( .صزو  الحيي. رقي. بنت الرسو  ) .ز

 استقبل المحفمين ايوا ل  ي بفيه و ان نحيحياً عا الً . .ف

 (  ي رحفته إلي الوا ف .صرا ق الرسو  ) .ط

المعرا  .( عنينا أطبره برحف. ااسراء وصصيا نحمياً  ) .ي

اذكر موقفا يدل علي كل عبارة مما يأتي :  5س

أ مي. المرأ.  ي ااس م .   *

*عياء أبو لهب لفيعو. ااس ني. .  

( أنام إغراء قريش له .ص*مبات الرسو  )

* تحميه ابى بكره بالصييق .
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مب تفسر ...؟6س

 . إلي غار حراء (صذهاب الرسول ) 

ويمكث  يه أياناً بعيياً عن الناس يتأنل  ي طفق هللا نن حوله . ليتعبي  يه جـ.

 كا ت دار األرقم بن أبي األرقم أول مدرسة في اإلسالم . 

لكي يتعفموا  يها نبا ئ  يا اليين ويتيارسوله  يما بينهم . جـ.

 . (صرفض قريش لدعوة الرسول) 

تخالف  ين أبا هم وأجيا  م  وتهي  نصالحها ونكالتها بين القبا ل  الهايلها ظنت  جـ.

 حصار قريش للمسلمين ومقاطعت م . 

 ( وأصحابه عن  ينهمصيلها  افت  ي أن تر  الرسو ) جـ.

 هجرة المسلمين األوائل إلي الحبشة . 

ين بها نفكا اسمه النباشي ال يظفم عنيه أحي و ان نحيحياً. و ي أر. صيا . جـ.

 ام الحزن .عيطلق علي السنة العاشرة من البعثة  

لو اه    نن زوجته طييبه وعمه ابو طالب  حزن عفيهم حزلا شيييا. جـ

 إلي الطائف . (صفشل رحلة محمد) 

( .صين قبيف. مقيف ر ات اليعو.. وأنروا عبيي م وصبيالهم بإيياء نحمي). جـ

 تسمية أبي بكر بالصديق . 

بعي تكييب الكفاررا  عنينا أطبره عن رحف. ااسراء والمع يله صيا الرسو  جـ.

ما النتائج المترتبة علي ..؟  7س

 لدعوته . (صإعالن الرسول) 

(. أعفنددت قددريش ر اددها ليعوتدده صبدديأت نرحفدد. المحندد. واالبددت ء لفرسددو ). جـــ

وحاربتها نني الفحظ. ايولي .

ألموال وزعامة قريش . (صرفض الرسول) 

لتج عن ملغ حصار المحفمين ونقاطعتهم .. جـ
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ول بالل في اإلسالم .دخ

وضع أني. بن طفف  ي عنقه حب ً مم سفمه إلي الصبيان يوو ون به جـ.

. مم أطرجه  ي حر الامس ووضع عفي صيره صخره .

. اشتداد إيذاء المشركين للمسلمين في بداية الدعوة اإلسالمية

( عفي المحفمين بالهبر. إلي الحبا. .صأشار الرسو ) جـ.

جة وأبو طالب .وفاة السيدة خدي 

(  ي نكان آطر لفيعو. غير نك. .ص كر الرسو ) -1 ترتب علي ذلك :. جـ

رحف. االسراء والمعرا  لكي يحري هللا عن لبيه . -2

(صرحلة الطائف التي قام ب ا الرسول. ) 

ر ات قبيف. مقيف  عوته ورنوه بالحبار. . جـ.

أكمل ما يأتي : 1س

 ي العام ................. نن البعث. . الت بيع. العقب. ايولي (1

 ان ............... أو  سفير  ي ااس م .(2

(  ي بيع. العقب. الثالي. .................صبفم عي  أ ل يثر  اليين بايعوا الرسو   )(3

لم يبقى نع الرسو   ى نكه امناء الهبره  الى يثر  اال ................ ................... (4

ت قريش ............. نن الهبر.  أعوا م الما   تر وه يهاجر .ننع(5

( .صالرسو  )  بره اجتمع زعماء قريش  ي .............. لتيبير نؤانر. ضي(6

( أمناء  برته .ص ان ................ بصحب. الرسو  )(7

ليكون  لي ً له  ي الهبر.  ................(صاستأجره الرسو  ) (8

( ................. لينام  ي  راشه وير  اينالات إلي أ فها .صترن الرسو  )(9

(  ي الميين. بناء .....................صأو  نا قام به الرسو  ) (10
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(  ولته  ي الميين. عفي م م. صأسس الرسو  ) (11

.......................................أر ان

.............  ي الميين. .( بين ................. و .....صآطي الرسو  ) (12

 ان .............. أطور  ا.  ي الميين. لما ُعرف عنهم نن غير وطيال. لفعهو  . (13

(نا ُعرف بـ ................ لتنظيم الع ق. بين المحفمين واليهو صوضع الرسو  ) (14

.

.............عاش ............ نع المحفمين  ى الميينه  ونن بقى عفى  ينه نن ............ (15

أمام العبارة الخاطئة :)“( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√( ضع عالمة  2س

()أو  سفير  ي ااس م  و طالي بن الوليي .  (1

()تمت بيع. العقب. ايولي  ي العام الثالي عار نن البعث. . (2

()رجل نن ا ل يثر  12بايع الرسو   ى بيعه العقبه االولى   (3

 العام الثالث عار نن البعث. . بيع. العقب. الثالي.  يحيمت  (4

   الت  بر. المحفمين إلي يثر  سهف. ويحير. . (5

( .ص بر أ ل قريش نؤانر. ضي الرسو  ) (6

(  ي  برته إلي يثر  أبوبكر الصييق .صاصوحب الرسو  ) (7

( وأبو بكر  ي غار حراء لمي. م و ليا  .صاطتبأ الرسو   ) (8

(  ي رحفته إلي يثر  .صن عبيهللا بن أريقط  لي ً لفرسو ) ا (9

حفظت عناي. هللا الرسو  )ص( نن أعين المار ين . (10

بمك. . اس نيه  ول.قيام ( صأعفن الرسو ) (11

وجي المحفمون  ي الميين. المنور. نكالاً آنناً . (12

  ان بناء المحبي أو  أر ان بناء  ول. ااس م . (13

 ور المحبي  ي ااس م عفي العبا . .اقتصر  (14
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؟ األعمال اآلتية اىل من تنسب3س

رحل نع بعض أ ل يثر  ليعفمهم أنور اليين ااس ني  . .أ

( أمناء  برته إلي يثر  .ص ان  لي ً لمحمي ) . 

( لخيا  المار ين .صلام  ي  راش نحمياً ). 

( أمناء  برته إلي يثر  .صرا ق نحمياً ). 

( و و  ي غار مور .صر الوعام لمحمي )تولت إحاا .ه

س ما المقصود بكل مما يأتي : 

* بيع. العقب. ايولي .  

* بيع. العقب. الثالي.    

*  ار النيو..

 * المهاجرون .

 * ايلصار .

* صحيف. الميين. .

 : رتب األحداث اآلتية من القديم إلي احلديث 5س

بيعة العقبة  –هجرة المسلمين إلي الحبشة -- حيفه المدينه وضع الرسول  )

بيعة العقبة األولي( . –الي يثرب  (ص)هجرة الرسول  –الثا ية 

.؟ كال من قارن بين  6س

بيعه العقبه الثا يه بيعه العقبه االولى 

العام
عدد من بايع الرسول

النتــــائـــــــج
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بم تفسر ...؟  7س

 (  فسه علي الوفود في موسم الحج .صالرسول ) عرض ❖

ربه بعي أن  إلي ااس م ويوفب ننهم النصر. والمحاعي. لتبفيم رسال.   ملييعو جـ.

ننعته قريش .

ذهاب مصعب بن عمير مع أهل يثرب بعد بيعة العقبة األولي . ❖

أنور اليين ااس ني .  كان أو  سفير  ي االس م . ليعفمهم. جـ

 مسلمين من مكة إلي يثرب .هجرة ال ❖

لم تكن  راراً نن ايمى بل رغب.  ي لار اليعو. .  جـ.

 هجرة المسلمين إلي يثرب لم تكن س لة . ❖

ين نك.  ي نوطنهم . وأحب الب   إليهم . ولكنها التاحي.  ي سبيل اليين . جـ.

 ( .صقيام زعماء قريش بتدبير مؤامرة لقتل الرسول) ❖

( صوور. تبمع المحفمين  ي يثر   حعت لمنع الرسو )ين قريش أ ر ت ط جـ.

 نن الفحاا بهم ليلغ حاولوا قتفه .
( علياً في فراشه قبل خروجه مع أبي بكر .صترك محمد) ❖

لر  اينالات إلي أصحابها .. جـ

( وأبي بكر في غار ثور لمدة ثالث ليال .صاختباء الرسول) ❖

.. لكي يخيعوا المار ين وياففو م جـ

( في هجرته من مكة إلي يثرب . صطة الرسول) جاح خ ❖

التخويط البيي والحري. التان.. واطتيار القا رين تو يق هللا وعنايته .وبحبب  جـ.

 عفي تنفيي الخو..
 .أهمية المسجد في اإلسالم  ❖

نيرس. لتعفيم  - اراً لفعبا .. . -نقراً لفحكم.. -( أقانه ليكون:صين الرسو ) جـ.

 ني .نبا ئ اليين ااس

 ( بين الم اجرين واأل صار في المدينة .صآخي الرسول) ❖

ليحو  الحب وااطاء والتعاون بين المحفمين  ي الميين. .. جـ

 ( لصحيفة المدينة .صكتابة الرسول) ❖

ونن بقى عفى  ينه نن االوس والخزر لتنظيم الع قه بين المحفمين واليهو   .جـ



48

ما النتائج املرتتبة علي ..؟ س

 يعة العقبة األولي .ب  

نصعب بن عمير نع و ي أ ل يثر  اليين ( ص)ترتب عفي ملغ أن أرسل الرسو . جـ

. بايعوه ليعفمهم أنور  ينهم .  كان أو  سفير  ي ااس م

 يعة العقبة الثا ية .ب  

( وأصحابه  أنر م بالهبر. إليها .صتهيأت يثر  الستقبا  الرسو ). جـ

 إلي يثرب( . (صو) هجرة الرسول )أالمنورة   لمدينةا (ص)الرسول خولد 

أطي ووأصبح  يها لفمحفمين نكان آنن يمارسون  يه شعا ر م الييني.  ون طوف .  جـ. 

الرسو  يؤسس لبناء اليول. ااس ني..

 . لمؤاخاة بين الم اجرين واأل صارا 

أنوالهم لتج عن ملغ تحابق ايلصار  ي تفايل المهاجرين عفيهم  ي بيوتهم و. جـ 

وعاشوا نعاً  ي نبتمع الميين.يبمعهم الحب والتعاون وااطاء

 مبادئ التعايش مع اآلخر .ب (ص)من الرسولآ 

أن وضع لظاناً يحي  حقوا وواجبات  ل نن يقيم  ي الميين.. و تب صحيف.  جـ. 

الميين.. ليؤننهم عفي  ينهم وأنوالهم و ور عبا تهم .

 س أكمل ما يأتي :

ف. التي وجهها الرسو  ضي المار ين ولم يخر   يها. تُحمي ............... الحم (1

( .....................صتُحمي المعارن التي طاضها المحفمون بقيا . الرسو  ) (2

  ـ غزو. ................. الكبرى .2حيمت  ي عام  (3

 ـ حيمت غزوتا ................ و ......................2 ي عام  (4

 حيمت غزو. أحي عام ...............  ـ . (5

 بفم عي  جيش المار ين يوم احي .......... نقاتل (6

تحو  لصر المحفمين إلي  زيم.  ي غزو. ........................ (7
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.................. (  ي غزو. .................... عفي ييصاستاهي حمز. عم الرسو   ) (8

( بحفر طنيا حو  الميين. .صعفي الرسو  )أشار ...................  (9

الام يهو  ............... إلي المار ين  ي غزو. الخنيا . (10

 ـ  يما ُعرف ببيع. ........................6( أصحابه عفي القتا  عام صبايع الرسو  ) (11

 ـ نع قريش .6( صفح ................ صعقي الرسو   ) (12

 ـ نوجه. ضي اليهو  .7ام  الت غزو. ............... ع (13

التهي الوجو  اليهو ي نن شبه البزير. العربي. عفي يي  ................. (14

عام ...........(  ببيش بفم عي ه .................... لفتح نك. صطر  الرسو  ) (15

( حينما قاتفوا قبيف. ..................صلقات قريش عهي ا نع الرسو   ) (16

عي  تح نك. لقتا  قبيفتي  .................... و ....................( بصطر  الرسو  ) (17

 ـ .9 الت نيين. تبون طاضع. لـ .................. قبل عام  (18

(  ي العام .................... ي اء  ريا. الحج .صطر  الرسو   ) (19

( إلي جوار ربه عام .................صالتقل  الرسو  ) (20

( أمام العبارة اخلاطئة :Xأمام العبارة الصحيحة وعالمة )( √)مة ضع عالس 

( )( وأصحابه الحرايا وال.زوات ضي المار ين .صطا. الرسو  ) (1

الضعاف قوه المار ين الحياسيه.( صالحرايا حم ت وجهها الرسو   ) (2

() ـ . 3حيمت غزو. بني قينقا   ي عام   (3

ن آطر طا ف. نن اليهو   .تخفص الرسو   ي غزو. بني قينقا  ن (4

.  ـ3 الت غزو. أُحي عام  (5

الهزم المحفمون يوم أُحي لقف. عي  م . (6

. اليى اشار عفى الرسو  بحفر الخنياسفمان الفارسي  (7
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( أمناء غزو. الخنيا .صعهي م نع الرسو ) لقض يهو  بنى الناير (8

ير .( نن يهو  بني قريظ. بعي غزو. بصتخفص الرسو  ) (9

 ان صفح الحييبي. لصراً لفمحفمين . (10

( نك. بعي قتا  طويل .ص تح الرسو  ) (11

 ـ .9 الت نيين. تبون طاضع. لففرس عام  (12

( تبون بيون نقاون. .ص طل الرسو ) (13

. األعمال اآلتية  اىل من تنسب س

حفمين  .قا  قا ف. قريش التباري.. وغير طريقه ولبا بها نن أيي الم .أ

زعيم المنا قين ورجع بثفث البيش إلي الميين. أمناء غزو. أُحي . . 

. و ان سبب لصر م  ـ3 ي غزو. أُحي  قا ي المار ين . 

( .صاستاهي  ي أُحي و و عم الرسو  ). 

 ( بحفر طنيا حو  الميين. .صأشار عفي الرسو  ) .ه

 .الرجا  وسبى النحاء  حكم عفي يهو  بني قريظ. بقتل .و

. ـ 6عام و  إلي قريش ليخبر م بأله لم يأت لقتالهم أرسفه الرس .ز

 اليهو  لها ياً نن شبه البزير. العربي. . )اطرا (قام بإج ء .ف

رتب األحداث اآلتية من القديم إلي الحديث : س

. ( بر. المحفمين الي يثر   -غزو. أُحي  -عام الفيل  -غزو. طيبر  -)صفح الحييبي.  .1

غزو. حنين(  -غزو. بني قينقا  - الهبره ا  الحباه –. العقب. الثالي. بيع - تح نك. -)غزو. تبون .2

–غزو. الخنيا  –و ا. الرسو   -غزو. بير –غزو. ُحنين  –)صفح الحييبي.  .3

نحاول.  يم الكعب.( .
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:  مااملقصود بكل مما يأتيس

* سرية .

* غزوة        

* بيعة الرضوان .

.*  لح الحديبية 

مب تفسر ...؟ س 

 مجموعة من السرايا والغزوات . (صخاض الرسول ) 

 لفي ا  عن اليين البييي ولاره . ونقاون.  ل نن يحعي لفقااء عفيهجـ. 

ا تصار المسلمين في غزوة بدر رغم قلة عددهم . 

 بحبب قوه ايمان المحفمينجـ. 

 حدوث غزوة أُحد . 

لمحفمين لما حيو لهم يوم بير .رغب. قريش  ي االلتقام نن ا جـ.

 هزيمة المسلمين يوم أُحد . 

بحبب نخالفه الرناه الوانر الرسو . جـ

 تخل  الرسول من ي ود بني قُريظة بعد غزوة الخندق . 

( .صبحبب غير م وطيالتهم ولقاهم لفعهي نع الرسو ) جـ.

الحديبية . مبايعة الرسول أ حابه علي قتال المشركين يوم حدوث بيعة الرضوان . 

قتلبحبب تأطر عثمان بن عفان  ي العو . نن قريش  أُشيع أله  جـ.

 أهمية  لح الحديبية بالنسبة للمسلمين . 

(  ي إرسا  الرسل إلدي المفدون ص ان  تحاً نبيناً عفي المحفمين حيث بيأ الرسو ) جـ

ورؤساءالعالم ييعولهم إلي ااس م وبيأت نرحف. لار اليعو. عالمياً .

 المسلمين لمكة . حفت 

وقتالها لقبيفه طزاعه( ص)بحبب لقض قريش عهي ا نع الرسو   جـ.
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 وأ حابه في غزوة ُحنين . (صخروج الرسول ) 

لقتا  قبيفتي  وازن ومقيف الفتين قررتا نحارب. المحفمين . جـ.

 فرار المسلمين وتفرق م من أمام عدوهم يوم ُحنين . 

  ثر. عي  م  اعتقيوا ألهم ننتصرين بيلغبحبب شعور المحفمين بقوتهم و جـ.
 خروج الي ود من المدينة . 

 لها يايلهم أ ل غير وطيال. . أطرجهم عمربن الخوا  ننها . جـ

هـ .9وأ حابه في غزوة تبوك  (صخروج الرسول) 

  قتا  المحفمينارا وا لمقاتف. الروم اليين . جـ

..؟ ما النتائج املرتتبة علي س

 . هـ2غزوة بدر  

قتل سبعين رج ً نن المار ين  -2 التصار المحفمين. -1لتج عن ملغ: . جـ

استاها  أربع. عار. رج ً نن المحفمين.  -3وأسر سبعين أطرين.      

في غزوة أًحد . (صمخالفة الرماة ألوامر الرسول ) 

ا ى الى  زيمه المحفمين  ى لهايه ال.زوه. جـ

هـ .5غزوة الخندق  

 ( يهو  بني قريظ.  حكم  يهم سعي بن نعامصسو  )حاصر الر. جـ
 هـ .6 لح الحديبية  

ام بيأت اليعوه العفميه ل س م ان لصراً و تحاً نبيناً لفمحفمين.  جـ.

 هـ. 7غزوة خيبر  

( بهيه ال.زو. عفي شر نيين. طيبر ونا بها نن اليهو  .صقاي الرسو  ) جـ.

من من ال جرة .ا قض قريش ع دها مع الرسول في العام الث 

 . لتج عن ملغ  تح نك. جـ.

 هـ .8غزوة ُحنين  

ألهم لن ينتصروا إال بقو. اايمان والواع. .ا ر وا ان  رساً لفمحفمين  جـ.
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س أكمل ما يأتي :

( بـ................صُولي أبو بكر بعي نولي الرسو   ) (1

.............نن صفات أبي بكر الصييق ............... و ...... (2

أسفم عفي يي أبي بكر الكثير نن الصحاب. نثل ..................... و .................... (3

(  ي  ل  .....................صشارن أبو بكر الرسو   ) (4

 ....... أمناء نرضه ......( أبا بكر الصييق ...........صجعل الرسو  ) (5

نبايع. أبي بكر الصييق بالخ  .  ي سقيف. ................ عفي ............و............اتفق  (6

سميت  يه بالبيعه ............. 

تولي أبو بكر الصييق الخ  .  ي الفتر. نن ...............  ـ إلي ................  ـ . (7

......الى ............................... جيش ان أو  عمل قام به الخفيف. أبو بكر إرسا   (8

( ........................صنن اليين ا عوا النبو. بعي و ا. الرسو   ) (9

قام ...................... ببمع القرآن الكريم ووضعه  ي نصحف واحي . (10

أرسل أبو بكر القا ي .................. لفتح ب   العراا. بينما أرسل القا ي ...............  (11

 لفتح القيس .

 ـ( .13............. عفي الروم  ي نوقع. .................... سن. )التصر .... (12

تُو ي أبو بكر و ان عمره ................... عاناً . (13

( أمام العبارة اخلاطئة :Xأمام العبارة الصحيحة وعالمة )( √)ضع عالمة  س

()حكم الخفيف. أبو بكر الصييق أ ثر نن عار سنوات . (1

( ر الصييق بعي عام الحزن .ُولي أبو بك (2
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()( بث و سنوات .ص ان نولي أبو بكر بعي نولي الرسو  ) (3

()عمل أبو بكر بالتبار. قبل  طوله ااس م . (4

()تر   أبو بكر  ي  طوله لإلس م . (5

() ان أبو بكر الصييق أو  سفير  ي ااس م . (6

()(   ي  ل غزواته .صشارن أبو بكر الرسو  ) (7

()(  .ص ان أبو بكر أ بر الصحاب. عنينا تو ي الرسو  ) (8

تمت نبايع. أبي بكر بالخ  .  ي سقيف. بني ساعيه  قط  . (9

  ُسميت بيع. ايلصار والمهاجرين  ي سقيف. بني ساعيه بالبيع. العان. . (10

 ان لفخفيف. أبو بكر الصييق نوقفاً حازناً ضي المرتيين . (11

زيياً بن مابت ببمع القرآن الكريم .  فف أبو بكر الصييق (12

لبح الخفيف. عمر بن الخوا   ي القااء عفي المرتيين . (13

ترتب عفي حر  المرتيين نوت الكثير نن حفظ. القرآن الكريم . (14

لار الخفيف. أبو بكر ااس م طار  شبه البزير. العربي. . (15

لفتح حمص بب   الاام .قام أبو عبيي. بن البراف  ي عهي الخفيف. أبي بكر  (16

. لهاولي قا  طالي بن الوليي جيوش المحفمين  ي نعر . (17

  ـ( .13التهت نوقع. أجنا ين بالتصار الروم عام ) (18

؟ ............. ماذا حيدث إذا س

( أحي الصحاب. طفيف. لفمحفمين قبل و اته .صاطتار الرسو  ) .أ

تما  سقيف. بني ساعي. .حيو الخ ف بين المهاجرين وايلصار  ي اج .ب

لم يتخي الخفيف. أبو بكر الصييق نوقفاً حازناً تباه المرتيين .  .ج

لم يتم جمع القرآن الكريم . .د
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األعمال اآلتية اىل من تنسب س

(   .صاليعو. الجتما  عاجل بعي و ا. الرسو  ) .1

 اتخي نوقفاً حازناً نن المرتيين . .2

 الكريم . أشار عفي أبي بكر الصييق ببمع القرآن .3

 جمع القرآن الكريم بأنر نن الخفيف. أبي بكر الصييق . .4

قا ي أو  جيش م ب لب   الاام أمناء ط  . أبي بكر الصييق . .5

 لبح  ي  تح العراا  ي عهي الخفيف. أبي بكر الصييق . .6

 تولي  تح ب   اير ن  ي عهي الخفيف. أبي بكر الصييق . .7

لخفيف. أبي بكر الصييق .تولي  تح حمص بب   الاام  ي عهي ا .8

مب تفسر ...؟س

أُطلق علي الخلفاء الراشدون هذا اللقب .

أُطفق عفيهم الخففاء: يلهم جاءوا بعي الرسو  وتولوا أنر المحفمين .جـ. 

طفق عفيهم الراشيون: يلهم ساروا عفي لهج الرسو  وا تيوا بهييه اوً 

 .كان أبو بكر الصديق أول خطيب في اإلسالم 

 يله طوب  ي البيت الحرام  ي الناس بعي البهر باليعو..جـ. 

.  (صاجتماع األ صار في سقيفة بني ساعده بعد وفاة الرسول )

الطتيار طفيف. لفمحفمين .. جـ

اختيار أبي بكر الصديق خليفة للمسلمين .

و  الرسد  دان أ بدر الصدحاب. سدناً عندينا تُدو ي –يله أو  ندن أسدفم ندن الرجدا .جـ. 

( صارتبط بالرسدو  ) –جا ي بنفحه وناله وأوال ه نن أجل ر ع.  يا اليين. –(.ص)

 دان نحبوبداً ندن النداس نتر عداً عدن  –وأصبح نن أ دل الدرأي والمادور.  دي قدريش.

( صجعفدده الرسددو  ) –(  ددي  ددل غزواتدده.صشددارن الرسددو  ) –عددا ات البا فيدد.. 

إناناً لفمحفمين  ي الص . أمناء نرضه .
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مر بن الخطاب علي أبي بكر الصديق بجمع القرآن الكريم .عأشار 

 بحبب استاها  الكثير نن حفظ. القرآن أمناء حر  المرتيين.جـ. 

 .  (صتعرض األمة اإلسالمية للخطر بعد وفاة الرسول )

ارتدديت بعددض القبا ددل عددن ااسدد م. وانتنددع الددبعض اآلطددر عددن   ددع الز ددا..  حيددث. جـــ

 وا عي البعض النبو. .

 صح بعض الصحابة أبي بكر بعدم إرسال جيش أسامة بن زيد لبالد الشام .

ين اليول.  الت بحاج. إليه  ي نواجه. الخور اليي تعرضت له آليان . جـ.

 إرسال الخليفة أبو بكر الصديق جيوشه لبالد الشام والعراق .

س ني. .نار ااس م طار  شبه البزير. العربي. وتأنين حيو  اليول. االجـ.

..؟ ما النتائج املرتتبة علي س

 اجتماع الم اجرين واأل صار في سقيفة بني ساعدة .

 اطتيار أبي بكر الصييق طفيف.. وبيلغ لاأ لظام الخ  . ااس ني. .. جـ

 بتعيين خليفة له . (صعدم قيام الرسول )

فيف. .ترتب عفي ملغ جعل اينر شوري بين المحفمين  ي اطتيار م الخ .جـ

 . (صارتداد بعض القبائل عن اإلسالم بعد وفاة الرسول )

 اتخي أبو بكر ننهم نوقفاً حازناً وأرسل إليهم عي. جيوش. جـ

 استش اد الكثير من حفظة القرآن الكريم في حرب المرتدين .

أشار عمر بن الخوا  عفي الخفيف. أبي بكر ببمع القرآن الكريم . جـ

 ية والنصر علي المرتدين .ماستقرار الدولة اإلسال

 كر أبو بكر  ي لار ااس م طار  شبه البزير. العربي. وتأنين حيو  جـ.

اليول. ااس ني. . 

 هـ .13موقعة أجنادين عام  

التصار المحفمين عفي الروم . جـ.
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أكمل ما يأتي : س

.............. سن. .( بـ...صُولي عمر بن الخوا  بـ ................ بعي نولي الرسو ) (1

أسفم عمر بن الخوا   ي الحن. ..................... نن البعث. . (2

نن صفات عمر بن الخوا  ................... و ..................... (3

( عمر بن الخوا  بـ ...................صلقب الرسو ) (4

......... و ....................نن المبا ئ التي قام عفيها حكم عمر بن الخوا  ............ (5

نن أعما  الخفيف. عمر بن الخوا  ................. و .................. (6

نن اليواوين التي ألاأ ا الخفيف. عمر بن الخوا  .................. و .................. (7

........لتحبيل إيرا ات ونصرو ات اليول.. ألاأ الخفيف. عمر بن الخوا  ........ (8

ألاأ الخفيف. عمر بن الخوا  لظام .................... لإلشراف عفي ايسواا . (9

لفتقويم................ ( نناسب. لبياي. ص......... نن  بر. الرسو  )اتخي الخفيف. ....... (10

............. و ...........الخفيف. عمر بن الخوا  ........ نن المين التي أُلاأت  ي عهي (11

....................  ي عهي الخفيف. ............ ارت نعر . القا سي. بقيا . القا ي المحفم  (12

 ُسميت نعر . ................... باسم  تح الفتوف . (13

 ـ .15التصر طالي بن الوليي عفي الروم  ي نعر . .................. عام  (14

ما تم  تح نصر عام ...................تم  تح بيت المقيس عام ................ بين (15

تم  تح نصر عفي يي ....................... (16

عفي يي ................... لخوا   ي لهاي. عام ......... ـاستاهي الخفيف. عمر بن ا (17

الاأ  يوان .................... لتحبيل اسماء ورواتب البنو  . (18

حفمت الى ...........................تم  تح بيت المقيس عام ....... ـ وت (19
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( أمام العبارة الخاطئة :Xأمام العبارة الصحيحة وعالمة ))√( س ضع عالمة 

()( بخمس عار. سن. .صُولي عمر بن الخوا  بعي ني   الرسو ) (1

أسفم عمر بن الخوا   ي العام الثالث نن البعث. . (2

()المتقين .يُوفق عفي الخفيف. عمر بن الخوا  لقب إنام  (3

( )طر  عمر بن الخوا  نتخفياً أمناء  برته إلي يثر  . (4

( تميز حكم الخفيف. عمر بن الخوا  بالعي  والرحم. . (5

(نن أ م أعما  الخفيف. عمر بن الخوا  إلااء المين . (6

الخفيف. أبو بكر الصييق أو  نن ألاأ بيت الما  . (7

 نو  .ألائ بيت الما  لتحبيل أسماء ورواتب الب  (8

 ( الى الميينه .صبهبر. الرسو ) ننيبيأ التقويم الهبري   (9

(عهي الخفيف. أبو بكر الصييق . بمصر  ىأقيمت نيين. الفحواط  (10

(. الخفيف. أبو بكر فيف. عمر بن الخوا  الفتوحات بعياستكمل الخ (11

 التصر الفرس عفي المحفمين  ي نعر . القا سي. . (12

(ين  ي نعر . اليرنون .قا  طالي بن الوليي جيوش المحفم (13

 ُسميت نعر . لهاولي بفتح الفر وس.. (14

. لفتح نصر لم يتر   الخفيف. عمر بن الخوا   ي عر. عمرو بن العاص  (15

 استاهي الخفيف. عمر بن الخوا  و و يصفي الفبر بمنزله . (16

من هو ...؟ س
.( نن نك. إلي الميين. بياي. التقويم الهبري اتخي نن  بر. الرسو  ) .أ

ولظام الححب. . نألاأ اليواوي .ب

 ـ .15التصر عفي الفرس وقتل قا ي م عام  .ج

قا ي حقق لصراً عفي الفرس  ي نعر . لهاولي . .د

قا ي حقق لصراً عفي الروم  ي نعر . اليرنون . .ه

 قا ي  تح نصر وأنن ايقباط عفي ألفحهم . .و

قتل الخفيف. عمر بن الخوا  و و يُصفي ص . الفبر بالمحبي . .ز
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من هو ...؟ س
( نن نك. إلي الميين. بياي. التقويم الهبري .اتخي نن  بر. الرسو  ) (1

 ولظام الححب. . نألاأ اليواوي (2

 ـ .15التصر عفي الفرس وقتل قا ي م عام  (3

 قا ي حقق لصراً عفي الفرس  ي نعر . لهاولي . (4

 قا ي حقق لصراً عفي الروم  ي نعر . اليرنون . (5

 يقباط عفي ألفحهم .قا ي  تح نصر وأنن ا (6

 قتل الخفيف. عمر بن الخوا  و و يُصفي ص . الفبر بالمحبي . (7

اكتب ما تشري إليه كل عبارة مما يأتي :  س

  فم.  ارسي. تعني الحبل أو الي تر . (1

  يوان طاص بتحبيل أسماء ورواتب البني . (2

الموازين والمكاييل . لظام ألاأه الخفيف. عمر بن الخوا  لإلشراف عفي ايسواا ونراقب. (3

يبيأ نن  بر. الرسو  إلي يثر  . تقويم اتخيه الخفيف. عمر بن الخوا  (4

 نعر . التصر  يها المحفمون وُسميت بفتح الفتوف . (5

تحفمها أنير المؤننين عمر بن الخوا  و تب ي فها أنالاً عفي ألفحهم و نا حهم وأنوالهم . (6

 بمصر بعي نعارن عنيف. نع الروم . الحصن اليي لبح عمرو بن العاص  ي  تحه (7

رتب األحداث التارخيية اآلتية من القديم إلي احلديث :س 

* نعر . القا سي. .     *  تح نصر .     * نعر . لهاولي .     *  تح بيت المقيس .

مب تفسر ...؟  س
 عمر بن الخطاب بالفاروق . (لقب الرسول ) 

نينا سمع القرآن و طل قفبه.يله  را بين الحق والباطل عجـ. 

 اهتمام الخليفة عمربن الخطاب بإ شاء المدن. 
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  لتكون تبمعاً لفمحفمين والبيوش .جـ. 
 إ شاء الخليفة عمر بن الخطاب لديوان بيت المال . 

لقيي اايرا ات والمصرو ات الخاص. باليول. ااس ني. .جـ. 

 . إ شاء  ظام الحسبة في ع د الخليفة عمر بن الخطاب 

بهيف ااشراف عفي ايسواا ونراقب. الموازين والمكاييل ننعاً لف.ش. جـ. 

 سمية معركة   او د بفتح الفتوح .تاو   أهمية معركة   او د . 

يله  ي  يه المعر . تم التصار المحفمين عفي الفرس وبيلغ التهت  ولتهم .جـ. 

 رغبة عمرو بن العاص في فتح مصر . 

لفمحفمين وعولاً لهم .يلها ستكون قو. جـ. 

 تردد الخليفة عمر بن الخطاب في فتح مصر . 

بحبب الا.ا  جيوش المحفمين بموار . جيوش الفرس والروم .. جـ

ما النتائج املرتتبة علي ..؟ س
 هـ . 15معركة القادسية  

ُ زم الفرس وقُتل قا ي م رستم  .جـ. 

 معركة   او د . 

ر المحفمين ولهيا سميت بفتح الفتوف .التهاء  ول. الفرس. والتصاجـ. 

 هـ .15معركة اليرموك  

  زيم. الروم والتصار المحفمين. ون.ا ر. قيصر الروم إلي ب   الاام .. جـ

 حملة عمرو بن العاص علي مصر . 

 تح نصر. وتخفيصها نن سيور. الرونان البيزلويين. جـ

عربي. إس ني. . وتحولها إلي والي. 
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يأتي : أكمل ما 1س

ولي عثمان بن عفان  ي الحن.  ................ بعي عام الفيل .(1

عر. ..................... عفي عثمان بن عفان ااس م . (2

....... و ............ ............... لزواجه نن ...... أُطفق عفي عثمان بن عفان لقب(3

(.بنات الرسو )

.............ال.زوات نا عيا غزو.  (  ي  لشارن عثمان بن عفان الرسو )(4

الصحابه جعل الخفيف. عمر بن الخوا  أنر الخ  . بعيه شوري بين ........ نن(5

............................ بالبنهمالث الخففاء الراشيين ................. و و نن  (6

.................نن أ م أعما  الخفيف. عثمان بن عفان ..................... و ....... (7

قام ................. بكتاب. القرآن الكريم  ي نصحف واحي وبف.. واحي. .(8

أنر الخفيف. .................. ببمع القرآن الكريم. بينما أنر الخفيف. ................. (9

 بكتابته  ي نصحف واحي .

ألاأ ..................... أو  أسوو  بحري إس ني .  (10

................. والي الاام نع ................ والي نصر  ي إلااء البحري. تعاون  (11

ااس ني. .

ي  بمات الروم ص............... لجزيره أنر الخفيف. عثمان نعاوي. بفتح  (12

تم  تح جزير. قبرص عام ................ (13

 أنر الخفيف. عثمان بن عفان .................... بفتح أرنني. . (14

 ـ .28تم  تح أ ريقيا )تولس الحالي.( عفي يي .................... عام  (15

 تح عبيهللا بن أبي الحرف ...................... و .................... (16

 ـعام ......... ............و ..... ...............  الت نوقع. مات الصواري بين (17

................استاهي الخفيف. عثمان بن عفان عام .... (18
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( أمام العبارة اخلاطئة :Xأمام العبارة الصحيحة وعالمة )( √)ضع عالمة  2س

 استبا  عثمان بن عفان لك م أبي بكر عنينا عر. عفيه ااس م . (1

أطفق عفي عثمان بن عفان لقب مو النورين بعي توليه الخ  . . (2

.  ل ال.زوات نع الرسو  .شارن عثمان بن عفان  ي  (3

 نني عهي أبي بكر الصييق .الخفيفه أُتبع لظام الاورى  ي اطتيار  (4

 تولي عثمان بن عفان الخ  . بعي أبي بكر الصييق . (5

  ان عثمان بن عفان مالي الخففاء الراشيين وأحي العار. المبارين بالبن. . (6

 . ُ تب القرآن الكريم  ي نصحف واحي بف.. واحي.  ي عهي الخفيف. أبي بكر (7

 .عثمان بن عفانأو  أسوو  إس ني  ي عهي مالي الخففاء الراشيين تم بناء  (8

أوقف الخفيف. عثمان بن عفان الفتوحات التي بيأت  ي عهيي أبي بكر وعمر . (9

 . قبرصأنر الخفيف. عثمان بن عفان نعاوي. بن أبي سفيان بفتح جزير.  (10

 تح عبيهللا بن أبي الحرف أ ريقي.  ي عهي عمر بن الخوا  . (11

 المحفمون عفي الروم  ي نعر . مات الصواري .التصر  (12

 التهت نعر . مات الصواري بتينير أسوو  الفرس . (13

من هو ...؟  3س

 لُقب بيي النورين . .أ

 (  .تزو  بامنتين نن بنات الرسو ) .ب

أنره الخفيف. عثمان بن عفان بكتاب. القرآن الكريم  ي نصحف واحي بف.. واحي. . .ج

 يسوو  المصري  ي نعر . مات الصواري .والي نصر اليي تولي قيا . ا .د

 ـ .28لبح  ي  تح أ ريقي. )تولس الحالي.(  .ه

 ـ. 25لبح  ي  تح أرنينييا  .و

  تح جزيره قبرص  ى عهي الخفيفه عثمان .  .ز
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بم تفسر ...؟ س   

 . لم يتردد أبو بكر في أن يعرض اإلسالم علي عثمان بن عفان

حياء  ثير و رم غزير يحب الحق وأ فه ين عثمان  ان رج ً  ريم الخفق ما جـ. 

 . أُطلق علي عثمان بن عفان لقب ذو النورين

. ام  فثوممم  رقيه ()الله تزو  ابنتى الرسو   جـ.

 . عدم حضور عثمان بن عفان غزوة بدر

 ( . بفس ببوار ا بأنر نن الرسو ) الحييه رقيه بحبب نر. زوجتهجـ. 

 فى ع د عثمان بن عفان . حد بلغة واحدةكتابة القرآن الكريم في مصحف وا

 ى االس م بحبب  طو  الكثير نن غير العر  جـ. 

 . إ شاء البحرية اإلسالمية في ع د الخليفة عثمان بن عفان

وتأنين حيو  اليول. ااس ني. بحراً  لصي  بمات الروم جـ. 

 . تسمية معركة ذات الصوار. ب ذا االسم

لتي اشتر ت  ي القتا  .لكثر. صواري الحفن اجـ. 

 . إثارة الفتنة بين المسلمين في ع د الخليفة عثمان بن عفان

بحبب  طو  ا را  االس م و م حاقيين عفيه نثل عبيهللا بن سبأجـ. 

 . ًاستش اد الخليفة عثمان بن عفان . أو قتل عثمان بن عفان غدرا

ين المحدفمين. والادم إليده بعدض ين عبديهللا بدن سدبأ اليهدو ي لبدح  دي إشدعا  الفتند. بدجـ. 

المنا قين. ووجهوا بعض االتهانات إلي عثمان بن عفان.

ما النتائج املرتتبة علي ..؟س

 دخول الكثير من غير العرب اإلسالم واختالر الناس في قراءة القرآن الكريم .  

ف واحدي بف.د. أنر الخفيف. عثمان بن عفان زيي بن مابت بكتاب. القدرآن الكدريم  دي نصدحجـ. 

. ل الب   ااس ني.  واحي. وقام بتوزيعه عفي

إ شاء األسطول البحر. اإلسالمي . 

لتج عن ملغ صي  بمات الروم . وحماي. حيو  اليول. ااس ني. براً وبحراً .جـ. 

 هـ .34معركة ذات الصوار. 

 الف ننهم .التصار ايسوو  ااس ني عفي الروم. وتينير أسوو  الروم وقتل اآل. جـ
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أكمل ما يأتي :1س

........( بـ ُولي عفي بن أبي طالب  ي نك. بعي نولي الرسو  ) (1

( .تعفم ................ عفي يي الرسو  ) (2

تفقي عفي بن أبي طالب  روس العفم  ي  ار ....................... (3

يثر  . لام عفي ين أبي طالب  ي  راش ............... يوم الهبر. إلي (4

........جميع غزواته إال غزو. .........(  ي شارن عفي بن أبي طالب الرسو  ) (5

بنت الرسو  والبب ننها ........و............تزو  عفي بن أبي طالب نن ........... (6

لقل الخفيف. عفي بن أبي طالب نقر الخ  . نن  ............... إلي ............... (7

.................... . بينما نوقع. صفين عام  ....... ل عام الت نوقع. البم (8

 ..... إلي الميين. بعي نوقع. البمل .ن أبي طالب الحيي. .......أعا  الخفيف. عفي ب (9

ألا  ............. عن و ألا  ............ عن الخفيف. عفي بن أبي طالب  ي التحكيم. (10

 نعاوي. بن أبي سفيان .

.. عفي يي ............................في بن أبي طالب عام استاهي الخفيف. ع (11

التهي عهي الخففاء الراشيون باستاها  ................... (12

: اىل منتنسب االعمال االتيه2س

أشعل الفتن. بين المحفمين بعي و ا. عثمان بن عفان . .أ

 اطتير نمث ً لعفي بن أبي طالب  ي التحكيم . .ب

 عاوي. بن أبي سفيان  ي التحكيم .اطتير نمث ً  لم .ج
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:( أمام العبارة اخلاطئةXأمام العبارة الصحيحة وعالمة )( √)ضع عالمة  3س

 ( .  ان عفي  ي الرابع. نن عمره .عنينا لزو  الوحي عفي نحمي ) (1

 ( المعفم ايو  لعفي بن أبي طالب . ان الرسو  ) (2

 ان عفي بن أبي طالب أو  نن أسفم نن الرجا  . (3

 أُطفق عفي "عفي بن أبي طالب" لقب الفيا ي الص.ير . (4

 (  ي  ل غزواته .شارن عفي بن أبي طالب الرسو ) (5

 ( .تزو  عفي بن أبي طالب بامنتين نن بنات الرسو ) (6

 سعي عفي بن أبي طالب لتولي الخ  . بعي عثمان . (7

 لقل الخفيف. عفي بن أبي طالب نقر الخ  . نن الكو . إلي الميين. . (8

 ا  الخفيف. عفي بن أبي طالب الحيي. عا ا. إلي الميين. بعي نوقع. صفين  .أع (9

 قُتل طفح. والزبير  ي نوقع. البمل . (10

ر ع جيش نعاوي. بن أبي سفيان المصاحف عفي أسن. الرناف  ي نوقع. البمل  . (11

 اطتار عفى عمرو بن العاص لا با عنه  ى التحكيم . (12

 اس ني .الخوار   م اليين طرجوا عن اليين ا  (13

لبح التحكيم  ي إلهاء الخ ف بين عفي ونعاوي. . (14

  استاهي الخفيف. عفي بن أبي طالب و و يُصفي . (15

مب تفسر ...؟4س

 . أُطلق علي "علي بن أبي طالب" لقب أول فدائي في اإلسالم

 يوم الهبر. إلي يثر  ()لام  ي  راش الرسو يله جـ. 

  أبي طالب في غزوة تبوك .عدم مشاركة علي بن 

( استخففه )أي جعفه طفيف. عفي المحفمين( عفي أ ل الميين. .ين الرسو  )جـ. 
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 . رفض علي بن أبي طالب الخالفة عندما عرضت عليه

يله  ان ال يريي تحمل نحاوليات الخ  .. و ي نحاوليات  بير. .جـ. 

 ة إلي الكوفة بالعراق . قل الخليفة علي بن أبي طالب مقر الحكم من المدين

حتى يحهل نن ط لها االلتقا  والحر . إلي المين ااس ني. البييي. بعي. جـ

اتحا  اليول. ااس ني. .

 . ظم الخليفة علي بن أبي طالب الشرطة  

لفحفاظ عفي أنن وس ن. المواطنين. ون حق. البنا. والخارجين عن القالون جـ. 

علي ..؟ ما النتائج املرتتبة5س

.  لي بن أبي طالبع اتساع الدولة اإلسالمية في ع د الخليفة 

لقل نقر الخ  . ااس ني. نن الميين. المنور. إلي الكو . .جـ. 

اشتداد الخالر بين الخليفة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان . 

 ـ .36ترتب عفي ملغ نوقع. البمل جـ. 

 هـ .36موقعة الجمل  

طفح. بن عبيي هللا والزبير بن العوام. جمع الخفيفد. عفدي شدهياء القتفدى وتدرحم  قتلجـ. 

عفيهم .وعو . الحيي. عا ا. نعزز. نكرن. إلي الميين. المنور. .

 هـ . 37موقعة  فين  

عنينا اشتي القتا  . ر ع جيش نعاوي. المصاحف عفي أسن. الرناف نوالبين. جـ

بتحكيم  تا  هللا بينهما 

 هـ .37ى موقعه  فين فالتحكيم  

اطتار عفى ابى نوسى االشعرى واطتار نعاويه عمرو بن العاص ولكن  . جـ

 ال التحكيم  ى النهايه 

 استش اد الخليفة علي بن أبي طالب . 

. ترتب عفي ملغ التهاء عهي الخففاء الراشيين .جـ


